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Abril Educação  
Relatório da Administração – 2013 
 
Senhores Acionistas, 
Submetemos à apreciação de V.Sas. o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da 
Abril Educação S.A. relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, acompanhados 
do Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras. As demonstrações 
financeiras consolidadas da Companhia foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs), e de acordo com os Padrões 
Internacionais de Demonstrações Financeiras - International Financial Reporting Standards (IFRS), 
emitidos pelo International Accounting Standards Board (IASB).  
 
As informações descritas neste relatório apresentam consolidações distintas. Em 2012 adquirimos a 
Escola Satélite, o Sistema de Ensino GEO, a Jafar – Cursos Preparatórios para Concursos Públicos 
(Alfacon) e a rede de idiomas Red Balloon. Em abril de 2013 concluímos a aquisição Grupo Ometz (Wise 
Up, Wise Up Teens e You Move). Em julho de 2013 adquirimos o Colégio Motivo e em outubro 
anunciamos a conclusão da aquisição do Centro Educacional Sigma (Colégio Sigma); por fim, em 
dezembro adquirimos 22,7% do capital social da MStech. 
 
Os ativos dessas operações passaram a ser reconhecidos nas demonstrações financeiras consolidadas da 
Companhia a partir das respectivas datas de aquisição, influenciando a evolução do desempenho da Abril 
Educação do exercício de 2012 para o exercício de 2013.  
 
O foco do presente Relatório da Administração foi o desempenho e os principais acontecimentos da Abril 
Educação S.A. no ano de 2013. Para informações adicionais sobre o desempenho operacional e 
financeiro, bem como sobre o mercado de atuação, deve-se consultar também o Formulário de Referência 
disponível na internet, no site da Abril Educação (www.abrileducacao.com.br/investidor), no site da 
CVM (www.cvm.gov.br) ou na página da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br).  
 
Mensagem da Administração 
O ano de 2013 foi de consolidação para a Abril Educação. Nossas cinco marcas de sistemas de ensino 
continuaram crescendo. A Companhia também manteve a liderança no mercado público de livros 
didáticos e paradidáticos, ampliou a plataforma de escolas próprias com o ingresso nas praças de Brasília 
e Recife, consolidou sua posição no crescente mercado do ensino de idiomas e colheu frutos importantes 
em sua área de novos negócios.   
  
Ao contrário do que ocorreu em 2012, os fatores internos foram desafiadores para o mercado em 2013 – o 
ano terminou com o PIB brasileiro crescendo abaixo do esperado e a BM&FBovespa registrando queda 
de 15,5%. Apesar desse quadro de instabilidade, a Abril Educação registrou crescimento, alcançando uma 
receita líquida de R$ 1.036,5 milhões, 17% acima dos R$ 883,5 milhões anotados em 2012. O EBITDA 
ajustado* aumentou 23% em relação ao período anterior, totalizando R$ 311,9 milhões. Com isso, o lucro 
líquido, antes da participação dos acionistas minoritários, foi de R$ 78,9 milhões.  
 
Com as últimas aquisições, a Abril Educação consolidou seu portfólio de ativos, que possuem entre si 
uma grande complementariedade e um significativo potencial para ações sinérgicas, tanto na frente de 
custos quanto na oportunidade de venda cruzada para sua grande base de clientes, o que reforça a solidez 
da Companhia e a capacita para seguir crescendo em bom ritmo nos próximos anos, em linha com os 
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interesses e as expectativas dos seus acionistas. As principais ações e resultados de 2013 são detalhados a 
seguir: 

• No negócio de Sistemas de Ensino, a Abril Educação consolidou a força e a reputação das cinco 
marcas que compõem seu portfólio (Anglo, pH, SER, GEO e Maxi), presentes em mais de 1.800 
escolas das redes pública e privada de ensino, beneficiando mais de 550 mil alunos. De acordo com 
estudos internos, a Companhia garantiu a posição de liderança no segmento privado com 17,6% de 
market share, um crescimento de quatro pontos percentuais em relação a 2009. No segmento público, 
houve uma redução da base de alunos em decorrência das eleições municipais ao final de 2012, e a 
Abril Educação encerrou 2013 com mais de 60 mil alunos neste segmento. A esta linha de negócios, 
somaram-se dois novos produtos com grande potencial de crescimento: o programa “O Líder em 
Mim” e o Sistema de Ensino Técnico ETB.  

 
• A experiência do Sistema de Ensino Técnico ETB provou que uma incubadora de novos negócios 

pode trazer resultados consistentes para a empresa. Em 2013, a ETB, impulsionada pelo Pronatec 
(Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego) e detentora de um material com 
qualidade editorial e capacidade de produção e distribuição para o grande volume demandado pelo 
mercado, assinou contratos para venda do sistema de ensino técnico com alguns dos mais importantes 
grupos de ensino superior do país. Em 2013, o Sistema de Ensino Técnico ETB atendeu a mais de 40 
mil alunos e até o inicio de 2014 já havia assinado 80 novos contratos com instituições de ensino 
superior. Já “O Líder em Mim”, parceria da Abril Educação com a Franklin Covey, atendeu a mais de 
cinco mil alunos em 2013 e atingirá 103 escolas em mais de dez estados brasileiros em 2014.  

 
• Outra iniciativa concretizada em 2013 foi a parceria para a comercialização de materiais preparatórios 

para o vestibular com a marca Farias Brito, de Fortaleza (CE), instituição com alto índice de 
aprovação em vestibulares concorridos – é a escola que, sozinha, mais coloca alunos no ITA (Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica). Até 31 de janeiro de 2014 o material foi distribuído para mais de cinco 
mil alunos. O Ceará é importante polo de influência em educação para estados vizinhos, como 
Maranhão e Piauí.  

 
• As Editoras Ática e Scipione mantiveram a liderança na compra e recompra do PNLD (Programa 

Nacional do Livro Didático), com 22% de market share em 2013. Apesar da liderança no programa, o 
market share de 22% ficou abaixo do esperado por problemas de divulgação durante a campanha de 
vendas, que já foram devidamente endereçados, e a não aprovação dos livros de idiomas no programa 
do PNLD de 2014. No segmento privado, os livros didáticos e paradidáticos mantiveram a vice-
liderança do mercado, a apenas meio ponto percentual do líder.  

 
• A Abril Educação ampliou sua rede de escolas próprias em 2013, com a aquisição de duas 

instituições em cidades onde ainda não atuava: o Centro Educacional Sigma, de Brasília (DF), e o 
Colégio Motivo, do Recife (PE). As duas novas escolas se somam, assim, ao Anglo Vestibulares, de 
São Paulo (SP), e ao Colégio pH, do Rio de Janeiro (RJ). A aquisição dessas escolas, que são 
referência de ensino de qualidade nas suas regiões, propicia à Companhia uma presença relevante nas 
regiões Nordeste e Centro-Oeste do país.  

 
• Na área de idiomas, a Abril Educação também se tornou um importante player no mercado, ao 

concluir, em abril de 2013, a compra de 100% das ações do Grupo Ometz. As principais marcas do 
grupo são Wise Up, Wise Up Teens e You Move, todas com foco no ensino da língua inglesa para 
adolescentes e adultos. Em 2013, a Red Balloon, adquirida em 2012, manteve sua curva de 
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crescimento, encerrando o ano com 14 mil alunos distribuídos em 33 unidades e pavimentando o 
caminho para novas conquistas em 2014. Após uma detalhada pesquisa de geomarketing, que apontou 
mais de 190 localidades com potencial para receber escolas de idiomas com esta bandeira, a Abril 
Educação assinou contratos com 26 novas franquias da Red Balloon que entrarão em operação em 
2014.  

 
• No Grupo Ometz as marcas responderam às primeiras medidas adotadas pela companhia e o último 

trimestre do ano apresentou crescimento nas matrículas de 4% e crescimento na venda de material 
didático de 7%, em relação ao mesmo período do ano anterior. No início de 2014 a empresa decidiu 
promover uma série de ajustes no modelo de negócio, visando promover um maior equilíbrio 
econômico entre franqueadora e franqueados e preparando uma plataforma para crescimento 
sustentável no futuro. Aumentamos os incentivos para os franqueados na venda de material didático e 
o comissionamento dos mesmos na indicação de novos franqueados. Criamos também comitês de 
franqueados na área comercial e na área de expansão a fim de promover uma maior contribuição dos 
franqueados em duas frentes de crescimento importantes para o Grupo Ometz nos próximos anos. Por 
outro lado, o mesmo estudo de geomarketing mapeou mais de 700 áreas onde novas franquias 
poderão ser instaladas, assim como áreas onde a existência de algumas franquias não se justifica por 
seu potencial mercadológico. Ainda sobre o Grupo Ometz, ao final de janeiro de 2014, a companhia 
havia promovido o fechamento de 3 escolas de baixo potencial e assinado contrato com 9 novos 
franqueados. O crescimento da captação de novos alunos observado no último trimestre de 2013 
indica o acerto das medidas tomadas e aponta para um fortalecimento, tanto da franqueadora quanto 
dos franqueados nos próximos meses. A comunicação das marcas também mudou em janeiro de 2014, 
reforçando a qualidade e os diferenciais do produto Wise Up e focando na captação de novos alunos.  

 
• O primeiro ano de operação da Alfacon Concursos Públicos trouxe resultados muito positivos. Em 

2013, a Alfacon vendeu mais de 90 mil cursos online, uma ferramenta com aulas virtuais direcionadas 
para diferentes concursos pelo Brasil. Estabelecendo-se no mercado pela excelência do ensino, a 
empresa vem sendo responsável por altos índices de aprovação e de colocações destacadas, como 
exemplificam o concurso para admissão no Banco do Brasil, onde a Alfacon preparou três dos 
primeiros colocados, e as maiores aprovações a nível nacional nos concursos para escrivão da Polícia 
Federal, para a Polícia Rodoviária Federal e para o Tribunal de Justiça de São Paulo. 
 

• Para reforçar a presença da Abril Educação na área de Tecnologia da Educação, a empresa adquiriu, 
em 19 de dezembro de 2013, uma participação de 22,7% na MStech. Com reconhecida excelência 
nessa área, a MStech atende a mais de oito milhões de alunos de cerca de dez mil unidades escolares 
da rede pública. Com a parceria, a Abril Educação pretende desenvolver as interfaces digitais de todo 
o seu portfólio e adotar soluções como o adaptive learning, ferramenta que mapeia necessidades 
individuais dos alunos. 
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Desafios para 2014 
Nos últimos dois anos, a Abril Educação investiu na aquisição de diferentes ativos, tornando-se uma 
empresa capaz de operar de forma coesa com seus próprios e diversificados negócios. Firmou-se como a 
maior empresa brasileira de educação básica em receita, produção de conteúdo e serviços.  
  
Em 2014, o foco da Abril Educação será a captura de sinergia entre os negócios e seu crescimento 
orgânico. Com o portfólio de ativos e de marcas consolidado, a empresa volta agora todos os seus 
esforços para o grande potencial de operações integradas que essa estrutura permite. Na frente de 
sinergias de custos, as alternativas são muitas e, para estudá-las e otimizá-las, a Abril Educação contratou 
a consultoria Galeazzi & Associados. Ao aliar expertise no tema com ação independente, a consultoria 
contribuirá para acelerar um processo que já ganhava força dentro da Abril Educação. No que diz respeito 
ao crescimento orgânico, o foco será colocado na possibilidade de aumento de faturamento para a ampla 
base de clientes da companhia através da venda de outros produtos e serviços de seu rico portfólio.  
 
Simplificação é outra importante meta da Companhia para 2014. Ela representa o que será feito em back-
office, com integração das atividades operacionais, visando à melhoria na qualidade dos processos e na 
informação, além de gerar economia de custos. A empresa caminha para trabalhar como um corpo único, 
eliminando redundâncias e facilitando a geração de novos negócios. 
 
Com a integração, as sinergias e a simplificação das operações, a Abril Educação enxerga maiores 
possibilidades de crescimento orgânico, ampliando ainda mais a rentabilidade de suas operações. 
 
(*) De acordo com a Instrução CVM 527/12, a definição de EBITDA (LAJIDA) é Lucro Antes dos Juros, 
Impostos sobre Renda incluindo Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Depreciação e Amortização. 
Nesse conceito, de acordo com essa instrução, o EBITDA no 4T12 seria de R$ 133,1 milhões, de R$ 
148,1 milhões no 4T13, no ano de 2012 seria de R$ 223,6 milhões e de R$ 268,4 milhões em 2013. 
EBITDA Ajustado é calculado com base no lucro operacional incluindo os valores referentes à 
depreciação e amortização e também incluindo a amortização do investimento editorial. De acordo com a 
Instrução CVM 527/12, a companhia pode optar por divulgar os valores do LAJIDA excluindo os 
resultados líquidos vinculados às operações descontinuadas, como especificadas no Pronunciamento  
Técnico CPC 31 – Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada, e ajustado por 
outros itens que contribuam para a informação sobre o potencial de geração bruta de caixa. 
 
Análise dos Resultados Econômico-Financeiros – 2013 
 
Receita 
A receita líquida em 2013 totalizou R$ 1.036,5milhões, 17% superior ao reportado em 2012. Neste 
mesmo período, excluídas as receitas das recentes aquisições do Grupo Ometz (Wise Up, Wise Up Teens 
e You Move) e dos Colégios Motivo e Sigma, além da relativa ao PNLD 2012 de R$ 27 milhões (1T12), 
o crescimento da receita líquida foi de 5%. As aquisições do Grupo Ometz e dos Colégios Motivo e 
Sigma adicionaram R$ 133,1 milhões à receita de 2013. A contribuição orgânica de nossos negócios 
existentes, em conjunto, somaram R$ 903,4 milhões, o menor crescimento orgânico decorre da queda na 
receita de Editoras por conta do menor market share no PNLD 2014.  
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Em 2013 demos continuidade ao processo de diversificação da receita, contribuindo para atenuar a 
sazonalidade dos negócios, migrando para uma receita mais regular ao longo dos trimestres.

 
Nota: Dados Societários. As eliminações consideram: vendas do SER para o GEO, do Anglo para o pH e 
do SER para ETB. 

Em 2013 a receita de Sistemas de Ensino totalizou R$ 253,4 milhões, 21% acima da registrada em 2012, 
incluindo R$ 25,3 milhões do Sistema GEO, adquirido em julho de 2012. Sem esse efeito, o crescimento 
orgânico dos Sistemas de Ensino foi de 16% em 2013, sendo 5% na quantidade de alunos e 7% na receita 
líquida/aluno, com mix favorável pela contribuição 
das marcas com maior ticket médio. 

Encerramos dezembro de 2013 com 557,8 mil alunos 
matriculados em 1.811 escolas associadas, indicando 
crescimentos de 5% e 1%, respectivamente em 
relação a 2012.  
 
Desde o 3T13, duas novas marcas – Escolas Técnicas do Brasil (ETB) e O Líder em Mim (OLEM) – 
foram incorporadas ao negócio de Sistemas de Ensino, somando-se às marcas Anglo, pH, SER, GEO e 
Maxi.  

No Sistema de Ensino técnico ETB assinamos 80 novos contratos de venda de material com instituições 
de Ensino Superior e Escolas Técnicas.     

O Líder em Mim, ao final do trimestre, já contava com 88 novos contratos. Com os 15 contratos já 
existentes, o atendimento se estenderá a 103 escolas em 2014. 

No acumulado do ano, a receita de Editoras recuou 9%, de R$ 510,5 milhões para R$ 462,8 milhões. 
Sem o efeito do PNLD 2012 (R$ 27 milhões) no 1T12, a receita líquida em 2013 recuou 4%, em função 
do menor market share no PNLD 2014.  

As Editoras Ática e Scipione mantiveram a liderança na compra e recompra do PNLD (Programa 
Nacional do Livro Didático), com 22% de market share em 2013. Apesar da liderança no programa, o 
market share de 22% ficou abaixo do esperado por problemas de divulgação durante a campanha de 
vendas, que já foram devidamente endereçados, e a não aprovação dos livros de idiomas. No PNLD 2014, 
as Editoras tiveram um pedido total de 30,0 milhões de livros, sendo 12,4 milhões na compra inicial do 
programa e 17,6 milhões na reposição dos programas anteriores.  
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Em 2013, o volume do segmento privado avançou 7%, totalizando uma venda 
de 7,1 milhões de livros, em virtude das vendas especiais ocorridas no ano no 
montante de 1,8 milhão de livros, principalmente por meio do FDE (Fundação 
para o Desenvolvimento da Educação) e PNBE (Programa Nacional Biblioteca 
da Escola). No ano, o volume total do setor público foi 40% menor em relação a 
2012. A queda do volume das Editoras de 52,9 milhões de livros em 2012 para 
31,5 milhões em 2013 decorreu: (i) dos 4,4 milhões de livros do PNLD 2012 
que escorregaram para o 1T12, inflando os dados relativos a este trimestre; (ii) 
da não venda de 12,7 milhões de livros referentes à idiomas no PNLD 2014; e 

(iii) da redução de 4,7 milhões no volume de livros vendidos no PNLD 2014, em razão do menor market 
share em relação ao ano anterior. Com o menor volume no PNLD 2014, a Companhia obteve um 
incremento de 11,4% no preço unitário por caderno tipográfico, compensando, em parte, a perda de 
receita em função do menor market share. 

A receita de Escolas e Cursos Preparatórios em 2013 totalizou R$ 212,3 milhões, 30% acima da 
auferida em 2012. Sem considerar as recém-aquisições dos Colégios Motivo e Sigma, o crescimento da 

receita foi de 12%, fruto do aumento de 7% na quantidade de alunos e de 5% 
na receita por aluno.  

O negócio de Escolas e Cursos Preparatórios (Anglo, pH, Motivo e Sigma) 
encerrou dezembro de 2013 com 25,7 mil alunos matriculados em 19 
unidades, 55% a mais que o mesmo período de 2012, em virtude da inclusão 
de 5,1 mil alunos do Colégio Sigma, cuja operação foi concluída em outubro; 
de 2,7 mil do Colégio Motivo, adquirido em julho de 2013; e pelo 
crescimento orgânico de 1,2 mil alunos nas escolas Anglo e pH no período.  
 

Em 2013, a receita líquida do negócio de Idiomas 
somou R$ 108,2 milhões, sendo R$ 27,3 milhões de 
Red Balloon e R$ 81,0 milhões de Grupo Ometz, 
considerando-se os oito meses de consolidação dessa 
aquisição, em maio de 2013.   

O negócio de Idiomas (Red Balloon e Grupo Ometz: 
Wise Up, Wise Up Teens e You Move) encerrou 
dezembro com 77,4 mil alunos matriculados em 407 
unidades. 

Custo da Mercadoria Vendida (CMV) 
O Custo da Mercadoria Vendida em 2013 avançou 3%, totalizando R$ 325,6 milhões. Em 2012, foram 
reconhecidos R$ 11 milhões do PNLD 2012 (1T12) além do efeito extraordinário da correção de 
inventários no 2T12 de R$ 20,3 milhões. Excluindo-se esses efeitos, bem como o das aquisições ocorridas 
no ano (Grupo Ometz, Colégios Motivo e Sigma), o CMV em 2013 avançou 4%, índice inferior ao 
crescimento de 5% das receitas, em igual critério, e a margem bruta em 2013 manteve-se estável em 67%.  
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Despesas com Vendas Gerais e Administrativas 
No ano, as despesas totais foram de R$ 504,0 milhões, 32% superior às de 2012. A variação de R$ 123,4 
milhões é composta por R$ 66,1 milhões de despesas incrementais relativas às aquisições; por R$ 23,5 
milhões de gastos corporativos em função da estruturação das áreas de holding e despesas não recorrentes 
com M&A e mudança de sede; por R$ 11,7 milhões de crescimento atrelados aos negócios e provisão 
contingenciais; e por R$ 22,0 milhões de amortização da mais valia dos ativos adquiridos, sem efeito no 
caixa da Companhia. Sem as despesas incrementais relativas às aquisições e os gastos não recorrentes 
com M&A, os gastos com a mudança de sede e a amortização da mais valia, as despesas totais avançaram 
6%. 
 
EBITDA ajustado* e Lucro Líquido  
Em 2013, o EBITDA ajustado* foi de R$ 311,9 milhões, um crescimento de 23% sobre 2012. Em 2012 
estão incluídas as contribuições ao EBITDA do PNLD 2012 (1T12) de R$ 14 milhões. Sem esse efeito do 
PNLD, dos ativos adquiridos (Grupo Ometz, Colégios Motivo e Sigma), líquidos de todos os custos de 
M&A, e do ajuste extraordinário no CMV efetuado no 2T12 de R$ 20,3 milhões, o crescimento do 
EBITDA ajustado foi de 9%.  

(*) De acordo com a Instrução CVM 527/12, a definição de EBITDA (LAJIDA) é Lucro Antes dos Juros, 
Impostos sobre Renda incluindo Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Depreciação e Amortização. 
Nesse conceito, de acordo com essa instrução, o EBITDA no 4T12 seria de R$ 133,1 milhões, de R$ 
148,1 milhões no 4T13, no ano de 2012 seria de R$ 223,6 milhões e de R$ 268,4 milhões em 2013. 
EBITDA Ajustado é calculado com base no lucro operacional incluindo os valores referentes à 
depreciação e amortização e também incluindo a  amortização do investimento editorial. De acordo com a 
Instrução CVM 527/12, a companhia pode optar por divulgar os valores do LAJIDA excluindo os 
resultados líquidos vinculados às operações descontinuadas, como especificadas no Pronunciamento  
Técnico CPC 31 – Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada, e ajustado por 
outros itens que contribuam para a informação sobre o potencial de geração bruta de caixa. 

A amortização da mais valia de intangíveis relacionada às aquisições foi de R$ 46,7 milhões em 2013. 
Essa amortização não possui efeito caixa, porém impacta o resultado societário que no ano foi de R$ 78,9 
milhões. Para o cálculo do lucro líquido ajustado, excluímos a amortização contábil da mais valia e 
incluímos o beneficio fiscal (caixa) da utilização dos ágios de R$ 42,8 milhões, resultando em um lucro 
líquido ajustado de R$ 168,4 milhões em 2013, comparado a R$ 162,7 milhões no ano de 2012. 

Dividendos 
O Conselho de administração manifestou-se favoravelmente à distribuição de R$ 17,3 milhões sob a 
forma de dividendos, o que representa 25% do lucro líquido do período, após a constituição de reserva 
legal de 5%, de acordo com as demonstrações financeiras de 2013. A proposta de distribuição do 
resultado de 2013 será submetida à aprovação em Assembleia Geral que ocorrerá em abril de 2014.  

Investimentos 
Os investimentos operacionais de 2013 somaram R$ 90,6 milhões, assim distribuídos: (i) R$ 38 milhões 
em aquisições de ativos imobilizados e (ii) R$ 52,6 milhões em produções de conteúdo digital para o 
PNLD, em novas coleções, na reformulação e atualizações de coleções e em materiais das editoras e dos 
sistemas de ensino. O total foi 47% superior aos R$ 61,6 milhões de 2012, em função dos novos ativos 
adquiridos em 2013. 
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Em 2014, os investimentos crescerão para atender ao plano estratégico da Companhia, no qual se 
destacam a abertura de novas unidades de Colégio, o aprimoramento da tecnologia da educação, a 
mudança de sede com custo não recorrente e o desenvolvimento do material didático do Red Balloon e do 
novo sistema de ensino Motivo. 

Aquisição de 100% do Grupo Ometz 
Em 30 de abril, concluímos a aquisição de 100% do Grupo Ometz, detentor das marcas Wise Up, Wise 
Up Teens e You Move. O Grupo Ometz atua no segmento de ensino de inglês, para adolescentes e 
adultos, na produção, edição, distribuição e comercialização de materiais didáticos. Essa aquisição está 
em linha com o plano estratégico da Companhia de oferecer a instituições de ensino no país conteúdos, 
serviços e produtos que possibilitem aos alunos daquelas instituições obterem uma excelente formação e 
melhores condições de empregabilidade. 
 
Aquisição de 100% do Centro Educacional Sigma e Colégio Motivo 
Em 4 e 5 de julho, respectivamente, anunciamos as aquisições do Centro Educacional Sigma (DF) e 
Motivo (PE), duas escolas de reputação acadêmica e com altos índices de aprovação de seus alunos nos 
vestibulares mais renomados da região; similares às demais escolas e cursos da companhia – Anglo (SP) e 
pH (RJ). Desta forma a companhia estabelece uma presença mais relevante nas regiões centro-oeste e 
nordeste, as de maior crescimento econômico no país. A aquisição do Centro Educacional Sigma foi 
submetida ao CADE e aprovada em 1º de outubro. 
 
Aquisição de parcela minoritária da MStech 
Em 19 de dezembro anunciamos a aquisição de 22,7% da MStech, por R$ 25 milhões, para fortalecer a 
nossa atuação na área de Tecnologia da Educação e melhorar a aprendizagem dos alunos que utilizam os 
conteúdos e serviços da Abril Educação. A MStech possuiu excelência nessa área e atende, com uma 
equipe de 500 profissionais, a mais de oito milhões de alunos de cerca de dez mil unidades escolares.  

Geração de Caixa 
A geração de caixa operacional no ano foi de R$ 231,6 milhões, frente a uma geração em 2012 de R$ 
235,7 milhões, uma queda de 2%, em função da alteração do calendário do PNLD, que teve um atraso em 
relação ao ano anterior, deslocando parte dos recebíveis de 2013 para 2014. Ajustando a geração de caixa 
(i) de 2013 pelo deslocamento dos recebíveis decorrente do atraso no PNLD 2014, do 4T13 para 1T14 
(R$ 33 milhões); e (ii) de 2012 pelo escorregamento do PNLD 2012, do 4T11 para o 1T12 (R$ 14 
milhões), o crescimento foi de 19%. 

A geração de caixa operacional, líquida de Juros e pagamento de impostos, foi de R$ 157,4 milhões no 
acumulado do ano, uma redução de R$ 4,7 milhões em relação ao ano de 2012. 
 
Estrutura de Capital 
Em dezembro de 2013 o endividamento consolidado líquido da Abril Educação era de R$ 891,5 milhões, 
composto por uma dívida bruta de R$ 1.252,3 milhões e de disponibilidades de R$ 360,7 milhões.  
 
O total da dívida bruta é composto por R$ 764,0 milhões de dívidas financeiras e R$ 488,2 de dívidas 
com vendedores decorrentes de aquisições. Deste total, 82% correspondiam a dívidas de longo prazo.  
 
No período, os principais fatores que contribuíram para o aumento de R$ 111,9 milhões da dívida líquida 
foram: (i) o desembolso de R$ 73,0 milhões para aquisição do Colégio Sigma em outubro, atrelado a uma 
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dívida com os vendedores no valor corrigido de R$ 27,6 milhões; e (ii) o desembolso de R$ 25,0 milhões 
para a aquisição da participação societária na MStech. 
 
Conforme já informado, em outubro foram emitidos R$ 200,0 milhões em novas debêntures com prazo de 
5 anos, sendo 3 de carência ao custo de CDI + 1,5% a.a. Esta nova captação será utilizada, primariamente, 
nos pagamentos de dívidas decorrentes das aquisições.  
 
Governança Corporativa 
Em 27 de julho de 2011, a Abril Educação realizou a Oferta Inicial de Ações (IPO), e passou a ter as suas 
UNITS listadas no Nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA. A Companhia procurou 
implementar a maior parte das práticas do Novo Mercado em sua estrutura de governança e de 
relacionamento com acionistas minoritários.  
 
Cada UNIT da Abril Educação corresponde a uma ação ordinária (ON) da Companhia, combinada a duas 
de suas ações preferenciais (PN).  
 
O Conselho de Administração da Abril Educação é composto por nove membros, sendo dois 
representantes de acionistas minoritários e dois independentes. O histórico e o conhecimento de mercado 
dos nossos principais acionistas, com quem interagimos frequentemente, são um importante suporte para 
a administração. Em abril de 2012, instalamos nosso Conselho Fiscal composto por 5 membros efetivos 
sendo 2 representantes dos acionistas minoritários. 
 
Em reunião do Conselho de Administração (CA) de 16/10/2013, Jonas Miranda Gomes renunciou ao 
cargo de membro do CA e, na mesma data, o Conselho elegeu Florian Bartunek para ocupar o cargo de 
membro titular do CA, em complemento ao prazo de mandato em curso, que se encerrará na Assembleia 
de 2015. 
 
Adesão à Câmara de Arbitragem do Mercado 
A Companhia aderiu à Câmara de Arbitragem do Mercado, conforme cláusula estabelecida em seu 
Estatuto Social. Essa instância, instituída pela Bolsa de Valores, arbitra disputas e controvérsias que 
possam existir entre controladores de empresas listadas no Nível 2, Acionistas em geral, Administradores, 
membros do Conselho Fiscal e a própria Bolsa.   
 
Relacionamento com Auditores Independentes  
Em conformidade com a Instrução CVM nº 381/03, informamos que a Companhia e suas controladas 
adotam como procedimento formal consultar os auditores independentes PricewaterhouseCoopers 
(PWC), no sentido de assegurar-se de que a realização da prestação de outros serviços não venha afetar 
sua independência e objetividade necessária ao desempenho dos serviços de auditoria independente.  
 
A política da Companhia é regida pelo princípio de independência dos auditores e restringe serviços a 
serem prestados pelas empresas contratadas com essa finalidade, assegurando que não haja conflito de 
interesses, perda da independência ou objetividade. Esses princípios se baseiam no fato de que o auditor 
não deve auditar seu próprio trabalho, nem exercer funções gerenciais ou ainda advogar para o seu 
cliente. 
 
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2013, a PWC prestou serviços adicionais no valor total 
de R$ 1,2 milhões, que representa cerca de 83% dos honorários com a auditoria das demonstrações 
financeiras consolidadas da Companhia nesse mesmo exercício. Esses serviços adicionais referem-se: i) 
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serviços de due dilligence em projetos de aquisições; e ii) serviços relacionados à emissão de ações 
ordinárias e preferenciais realizados pela Companhia. 
 
A PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes considera que a prestação dos serviços foi feita em 
estrita observância das normas contábeis que tratam da independência dos auditores independentes em 
trabalhos de auditoria e não representaram situação que poderiam afetar a independência e a objetividade 
ao desempenho de seus serviços de auditoria externa.  
 
Declaração da Diretoria 
Em conformidade com as disposições na Instrução CVM no. 480/09, a Diretoria declara que discutiu e 
revisou as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, 
e concordou com as opiniões expressas no Relatório de Auditores Independentes.  
 
Agradecimentos 
Expressamos nossa gratidão e reconhecimento a todos os funcionários, clientes, acionistas, parceiros e ao 
poder público, pelo apoio e confiança em nossa missão de construir uma Companhia capaz de ser uma 
influência positiva na melhoria da qualidade do ensino básico e pré-universitário no Brasil e na busca 
constante de criação de valor. 
 
A Administração 
 
 
São Paulo, 27 de fevereiro de 2014.  
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BALANÇOS PATRIMONIAIS  
(valores expressos em milhares de reais) 

 
ATIVO 

 
 

31 de dezembro 
de 2013

31 de dezembro 
de 2012

31 de dezembro 
de 2013

31 de dezembro 
de 2012

CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa (nota 7)                 100.271                  181.661                   360.420                 305.892 
Aplicações financeiras                             -                             -                          325                             - 
Contas a receber de clientes (nota 9)                     2.504                      3.530                   318.343                 224.050 
Estoques (nota 10)                             -                             -                   176.004                 176.874 
Impostos a recuperar (nota 11)                   12.984                    11.381                     33.689                   21.057 
Dividendos a receber (nota 33)                   15.432                    17.142                              -                             - 
Adiantamentos e despesas antecipadas  (nota 12)                        825                      2.139                     25.714                   14.632 

              132.016                215.853                 914.495               742.505 

NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e outros créditos 
  com partes relacionadas (nota 33)                             -                    45.360                              -                        721 
Ativos financeiros (nota 8)                        373                      4.043                          373                     4.043 
Contas a receber de clientes (nota 9)                             -                             -                     10.150                             - 
Impostos a recuperar (nota 11)                             -                             -                       4.739                     4.112 
Imposto de renda e contribuição                             - 
  social diferidos (nota 20)                             -                             -                     58.440                   37.617 
Depósitos judiciais (nota 19)                            5                             -                       6.362                     6.129 
Adiantamentos e despesas antecipadas  (nota 12)                             -                             -                       2.780                     1.022 
Investimentos (nota 13)              1.496.970                  814.931                       4.434                        230 
Intangível (nota 14)                             -                             -                2.150.177                 993.066 
Imobilizado (nota 15)                        303                         469                     81.156                   67.304 

           1.497.651                864.803             2.318.611            1.114.244 

Total do ativo            1.629.667            1.080.656             3.233.106            1.856.749 

Controladora Consolidado

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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BALANÇOS PATRIMONIAIS 
 (valores expressos em milhares de reais) 

 
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 

31 de dezembro 
de 2013

31 de dezembro 
de 2012

31 de dezembro 
de 2013

31 de dezembro 
de 2012

CIRCULANTE
Fornecedores e demais contas a pagar (nota 16)                   30.781                   11.221                 232.280                 178.247 
Empréstimos e financiamentos (nota 17)                             -                             -                   92.194                   22.109 
Impostos e contribuições a pagar (nota 18)                          10                            7                     7.304                     6.759 
Imposto de renda e contribuição social a pagar                             -                        546                   15.859                     7.948 
Dividendos a pagar                   17.268                   23.783                   19.032                   23.783 
Contas a pagar por aquisição de participação

societária (nota 32)                             -                             -                 132.375                 110.530 

                48.059                 35.557               499.044               349.376 

NÃO CIRCULANTE
Fornecedores e demais contas a pagar (nota 16)                        286                           -                       5.518 -                       
Empréstimos  de mútuos e outros créditos 
  com partes relacionadas (nota 33)                           -                             -                            -                          173 
Contas a pagar por aquisição de participação

societária (nota 32)                           -                             -                   355.864                 136.890 
Empréstimos e financiamentos (nota 17)                           -                             -                   671.831                 267.967 
Impostos e contribuições a pagar (nota 18)                           -                             -                            -                       2.790 
Provisão para contingências (nota 19)                           -                             -                     40.236                     9.991 
Imposto de renda e contribuição social

diferidos (nota 20)                     4.631                     4.631                   73.281                   43.849 

                   4.917                    4.631           1.146.730               461.660 

Total do passivo                 52.976                 40.188           1.645.774               811.036 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Atribuido aos acionistas  da controladora

Capital social (nota 23)                 852.868                 463.952                 852.868                 463.952 
Reservas  de capital (nota 24)                 517.192                 411.764                 517.192                 411.764 
Reservas  de lucros (nota 24)                 220.189                 164.752                 220.189                 164.752 

Ajuste de avaliação patrimonial                 (13.228)                             -                 (13.228)                             - 
Ações em tesouraria (nota 23.d)                      (330)                             -                      (330)                             - 

           1.576.691            1.040.468           1.576.691            1.040.468 
Participação dos não controladores                             -                             -                   10.641                     5.245 
Total do patrimônio líquido            1.576.691            1.040.468           1.587.332            1.045.713 

Total do passivo e patrimônio líquido            1.629.667            1.080.656           3.233.106            1.856.749 

Controladora

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Consolidado
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DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 

(valores expressos em milhares de reais, exceto resultado por ação) 
 

Controladora Consolidado

2013 2012 2013 2012

Receita líquida (nota 26)                    581                 1.070          1.036.492             883.524 
Custos dos produtos e serviços (nota 27)                  (249)                  (272)           (325.559)           (316.572)

Lucro bruto                   332                   798           710.933           566.952 
Despesas com vendas (nota 27)                    (42)                  (243)           (277.058)           (218.079)
Despesas gerais e administrativas (nota 27)             (38.858)             (24.739)           (228.032)           (163.988)
Outras receitas (despesas), líquidas (nota 28)                      99                    (32)                 1.115                 1.446 

Lucro (prejuízo) operacional           (38.469)           (24.216)           206.958           186.331 
Receitas financeiras (nota 29)               10.698               22.505               36.346               33.094 
Despesas financeiras (nota 29)               (4.056)               (1.980)             (98.582)             (67.111)
Variação cambial liquida (nota 29)                        4                    288                    539                    406 

Lucro (prejuízo) antes do resultado de participação societária           (31.823)              (3.403)           145.261           152.720 
Resultado da equivalência patrimonial (nota 13)             104.578             105.586                        -                      -   

Lucro antes do impostos de renda e da contribuição social             72.755           102.183           145.261           152.720 
Imposto de renda  e contribuição social (nota 30)                    (50)               (2.044)             (66.376)             (54.597)

Lucro do exercício             72.705           100.139             78.885             98.123 

Atribuído à

Acionistas Controladores da Companhia               72.705             100.139 

Participação de não Controladores                 6.180               (2.016)
              78.885               98.123 

Lucro básico por ação - R$ (nota 24)           0,29848           0,44216 

Lucro diluído por ação - R$ (nota 24)           0,29773           0,43762 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras
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DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE 
EXERCÍCIOS  FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 

(valores expressos em milhares de reais, exceto resultado por ação) 
 
 
 

Controladora Consolidado

2013 2012 2013 2012

Lucro do período 72.705        100.139      78.885       98.123         
Outros resultados abrangentes

Ajuste valor justo na Emissão de ações          (13.228)                   -           (13.228)                    -   

Total do resultado abrangente do período          59.477       100.139         65.657          98.123 

Atribuído à

Acionistas Controladores da Companhia          59.477          100.139 

Participação de não Controladores            6.180            (2.016)
         65.657            98.123 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras
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DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
(valores expressos em milhares de reais) 

 

0pções Ajuste de Patrimônio
Capital Reserva outorgadas Reserva Retenção de Avaliação Ações em Lucros líquido atribuido Participação dos

social de capital de ações legal lucros Patrimonial tesouraria acumulados aos controladores não controladores Total

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 463.946        395.933        10.542               7.928           80.468              -                      -                   -                   958.817                    201                          959.018             

Aumento de capital conforme RCA  19/12/2012 (nota 23)                     6                   -                          -                    -                         -                            -                         -                        -                                   6                              -                           6 
Plano de opção de compra de ações                   -                     -                    5.289                  -                         -                            -                         -                        -                            5.289                              -                    5.289 
Lucro líquido  do exercício                   -                     -                          -                    -                         -                            -                         -               100.139                      100.139                       (2.016)               98.123 
Outras movimentações com não controladores                   -                     -                          -                    -                         -                            -                         -                        -                                 -                           7.060                  7.060 

Destinação do resultado:
- Constituição de reserva legal                   -                     -                          -              5.007                       -                            -                         -                 (5.007)                               -                                -                          -   
- Dividendos mínimos obrigatórios propostos                   -                     -                          -                         -                            -                         -               (23.783)                      (23.783)                              -                 (23.783)
- Retenção de lucros                   -                     -                          -                    -                 71.349                          -                         -               (71.349)                               -                                -                          -   

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRODE 2012          463.952          395.933                15.831          12.935             151.817                          -                         -                         -                     1.040.468                         5.245           1.045.713 

Aumento de capital conforme ARCA 25/04/2013 15.924          107.646                               -                    -                         -                            -                         -                        -                        123.570                              -                123.570 
Aumento de capital conforme ARCA 30/04/2013 372.573                          -                          -                    -                         -                            -                         -                        -                        372.573                              -                372.573 
Aumento de capital conforme ARCA 24/05/2013 412               2.692                                   -                    -                         -                            -                         -                        -                            3.104                              -                    3.104 
Aumento de capital conforme ARCA 12/08/2013 7                                     -                          -                    -                         -                            -                         -                        -                                   7                              -                           7 
Plano de opção de compra de ações (nota 22)                   -                     -                    4.504                  -                         -                            -                         -                        -                            4.504                              -                    4.504 
Gastos com emissões de açoes (nota 23)                   -   (9.414)                                  -                    -                         -                            -                         -                        -                          (9.414)                              -                   (9.414)
Ajuste valor justo na emissão de ações  (nota 34.a)                   -                     -                          -                    -                         -                   (13.228)                      -                        (13.228)                              -                 (13.228)
Ações em tesouraria                   -                     -                          -                    -                         -                            -                     (330)                      -                             (330)                              -                      (330)

Lucro líquido do exercício                   -                     -                          -                    -                         -                            -                         -   72.705                        72.705 6.180                78.885 
Outras movimentações com não controladores                   -                     -                          -                    -                         -                            -                         -                        -                                 -                            (784)                    (784)

Destinação do resultado:
- Constituição de reserva legal                   -                     -                          -              3.635                       -                            -                         -                 (3.635)                               -                                -                          -   
- Dividendos mínimos obrigatórios propostos                   -                     -                          -                         -                            -                         -               (17.268)                      (17.268)                              -                 (17.268)
- Retenção de lucros                   -                     -                          -                    -                 51.802                          -                         -               (51.802)                               -                                -                          -   

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRODE 2013          852.868          496.857                20.335          16.570             203.619                 (13.228)                   (330)                       -                     1.576.691                       10.641           1.587.332 

Reserva de capital Reservas de lucros

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 

(valores expressos em milhares de reais) 
 

2013 2012 2013 2012

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Caixa gerado nas operações (nota 31) (22.079)       4.037          231.719      235.658      
Juros pagos -                  -                  (54.026)       (47.502)       
Imposto de renda e contribuição social pagos -                  (3.329)         (20.276)       (26.027)       

CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS  (APLICADO NAS)
ATIVIDADES OPERACIONAIS (22.079)     708            157.417    162.129    

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aquisições de:
   Imobilizado (150)            (940)            (15.225)       (10.990)       
   Intangível -                  -                  (22.732)       (10.632)       
Ativos financeiros (nota 8) 370             -                  369             -                  
Aplicação financeira -                  -                  9.063          -                  
Aquisição de subsidiária no exercício, líquida do caixa adquirido (nota 34) -                  -                  (498.298)     (53.177)       
Aquisição de subsidiária no exercício - Participação Minoritária (nota 13.2) -                  -                  (25.000)       -                  
Pagamento de aquisição de subsidiárias dos exercício anteriores  -                  -                  (90.269)       (85.536)       
Pagamento ajuste preço de aquisição -                  (1.005)         (656)            (1.005)         
Redução de caixa pela baixa de subsidiária no exercício -                  -                  (438)            -                  
Aumento de capital em controladas (301.681)     (44.100)       1.341          -                  
Redução de capital em controladas 17.000        -                  -                  -                  
Dividendos recebidos 131.992      13.880        -                  -                  
Juros sobre o capital próprio recebidos -                  6.826          -                  -                  
Mútuos concedidos a partes relacionadas -                  (144.731)     (615)            (114)            
Mútuos recebidos de partes relacionadas -                  102.171      1.164          1.096          
Juros recebidos 4                 1.096          4                 -                  
Outros -                  -                  -                  (230)            

CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE
 INVESTIMENTOS (152.465)   (66.803)     (641.292)   (160.588)   

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Captação de empréstimos e financiamentos -                  -                  482.919      239.727      
Pagamentos de empréstimos e financiamentos -                  -                  (32.432)       (225.739)     
Pagamentos de PAES e impostos parcelados -                  -                  (4.388)         (3.815)         
Aumento de capital 117.267      6                 117.267      6                 
Ações em tesouraria (nota 23.d) (330)            -                  (330)            -                  
Dividendos pagos (23.783)       (11.475)       (23.783)       (11.475)       
Dividendos pagos em controladas -                  -                  (850)            -                  

CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS (APLICADO NAS) ATIVIDADE S 
 DE FINANCIAMENTOS 93.154      (11.469)     538.403    (1.296)       

AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ( 81.390)     (77.564)     54.528      245            

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 181.661    259.225    305.892    305.647    
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 100.271    181.661    360.420    305.892    

MOVIMENTAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAI XA (81.390)     (77.564)     54.528      245            

Controladora Consolidado

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras  
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DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 

(valores expressos em milhares de reais) 
 

2013 2012 2013 2012

RECEITAS        1.030          1.070    1.064.747      908.342 
Venda de produtos e serviços (nota 26)           820          1.070    1.068.456      905.099 
Outras receitas           210                  -           4.541          4.541 
Provisão para créditos de liquidação duvidosa                -                  -          (8.250)        (1.298)

INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS      15.787          7.882       412.054      383.171 
Matérias primas consumidas                -                  -              175          1.455 
Custo dos produtos e serviços vendidos           249             272       212.610      230.706 
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros      15.538          7.610       199.269      151.010 

VALOR ADICIONADO BRUTO (14.757)   (6.812)       652.693      525.171    

RETENÇÕES           205             255         61.425        37.330 
Depreciações e amortizações (notas 14 e 15)           205             255         61.425        37.330 

VALOR ADICIONADO LÍQUIDO
PRODUZIDO (14.962)   (7.067)       591.268      487.841    

VALOR ADICIONADO RECEBIDO
EM TRANSFERÊNCIA 115.280   128.489    37.987        34.046      
Resultado de equivalência patrimonial (nota 13)    104.578      105.586                   -                  - 
Receitas financeiras (nota 29)      10.698        22.505         36.346        33.094 
Variação cambial ativa (nota 29)               4             398           1.641             952 

VALOR ADICIONADO TOTAL
A DISTRIBUIR    100.318      121.422       629.255      521.887 

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Pessoal e encargos      20.766        13.763       224.789      172.366 
   Remuneração direta      20.305        13.278       190.693      146.216 
   Benefícios           308             377         20.735        15.666 
   FGTS           153             108         13.361        10.484 

Impostos, taxas e contribuições        2.747          5.360       149.171      116.475 
   Federais        2.747          5.345       133.500      105.465 
   Estaduais                -               15              890             748 
   Municipais                -                  -         14.781        10.262 

Remuneração de capital de terceiros        4.100          2.160       176.410      134.923 
   Juros (nota 29)        4.056          1.980         98.582        67.111 
   Variação cambial passiva (nota 29)                -             110           1.102             546 
   Aluguéis               3                  -         25.051        14.569 
   Direitos autorais             41               70         51.675        52.517 
   Outros                -                  -                   -             180 

Remuneração de capital próprio      72.705      100.139         78.885        98.123 
   Juros sobre o capital próprio                  -                  - 

Dividendos      17.268        23.783         17.268        23.783 
   Lucros retidos      55.437        76.356         55.437        76.356 
Participação dos não controladores                  -           6.180        (2.016)

VALOR ADICIONADO TOTAL DISTRIBUÍDO    100.318      1 21.422       629.255      521.887 

Controladora Consolidado

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.  
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕE S FINANCEIRAS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 

(valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 
 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 
 

A Abril Educação S.A. (a “Companhia”) é uma sociedade anônima de capital aberto com sede na cidade de 
São Paulo, que em conjunto com suas controladas (o “Grupo”) atua no segmento de educação básica e pré-
universitária, por meio de linhas de negócios estruturadas da seguinte forma: Editoras Ática e Scipione - 
editoras de livros didáticos, paradidáticos e sistema de ensino SER; Sistema de Ensino Abril Educação - 
sistema de ensino Anglo e cursos pré-vestibulares; Grupo PH - escolas próprias de ensino básico e cursos 
pré-vestibulares; Grupo ETB  - ensino técnico e profissionalizante; Maxiprint Gráfica e Editora - 
sistema de ensino Maxi; Escola Satélite - cursos telepresenciais; Edumobi - tecnologia digital de 
distribuição de conteúdo; SGE – sistema de ensino GEO; Jafar – cursos preparatórios para concursos 
públicos, Red Balloon – inglês para crianças e adolescentes; EiVocê - E-learning de treinamento 
profissionalizante e cursos livres; Wise Up -  inglês para adolescentes e adultos, Grupo Motivo - escolas 
próprias de ensino básico e cursos pré-vestibulares, e Grupo Sigma - escolas próprias de ensino básico. 
 
Assim, suas atividades são representadas pela edição, impressão, publicação, divulgação e comercialização, 
no atacado ou varejo, de livros, apostilas e publicações para educação básica e de pré-vestibular, podendo 
ainda realizar treinamento especializado para professores e gestores escolares, reuniões, palestras e 
workshops relacionados à educação, além das atividades pedagógicas de seus cursos de ensino básico e 
profissionalizantes através de sistema de ensino e escolas próprias. 
 
A emissão dessas demonstrações financeiras foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia 
em 27 de fevereiro de 2014. 

 
 
2. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
 

 
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas 
abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados. 
 
 

2.1 Base de apresentação 
 
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor e 
ativos financeiros disponíveis para venda mensurados ao valor justo. 
 
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e 
também 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 
possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são 
significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 3. 
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(a) 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 (CPCs) e conforme as normas internacionais de 
relatório financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidos pelo 
International Accounting Standard Board (IASB). 
 
A apresentação da Demonstração do Valor Adicionado (DVA), individual e consolidada, é 
requerida pela legislação societária brasileira e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis a companhias abertas. 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 contábeis. 
 

(b)  Demonstrações financeiras individuais 
 
As demonstrações financeiras individuais da Controladora foram preparadas conforme as 
práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPCs) e são divulgadas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas. 
 
Nas demonstrações financeiras individuais, as controladas são contabilizadas pelo método de 
equivalência patrimonial. Os mesmos ajustes são feitos tanto nas demonstrações financeiras 
individuais quanto nas demonstrações financeiras consolidadas para chegar ao mesmo 
resultado e patrimônio líquido atribuível aos acionistas da Controladora. No caso da Abril 
Educação S.A., as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas nas demonstrações 
financeiras individuais diferem do IFRS aplicável às demonstrações financeiras separadas, 
apenas pela avaliação dos investimentos em controladas pelo método de equivalência 
patrimonial, enquanto conforme IFRS seria pelo custo ou valor justo.  

 
(c)      Mudanças nas políticas contábeis e divulgações 
 

Os seguintes pronunciamentos foram adotados pela primeira vez para o exercício iniciado em 
1o de janeiro de 2013.  
 
i) CPC 36 (R3)/IFRS 10 - "Demonstrações Consolidadas", baseia-se na identificação de 

controle como fator determinante para uma entidade ser incluída nas demonstrações 
financeiras consolidadas da controladora. Embora a Companhia elabore suas 
demonstrações financeiras consolidadas, essa alteração na política contábil não trouxe 
impacto relevante em suas demonstrações financeiras consolidadas.  

ii)  CPC 40 (R1)/IFRS 7 - "Instrumentos Financeiros: Evidenciação" - essa alteração 
inclui novos requisitos de divulgação sobre a compensação de ativos e passivos. 

iii)  CPC 45/IFRS 12 - "Divulgações de Participações em Outras Entidades" incluem os 
requerimentos de divulgação para todas as formas de participações em outras 
entidades, inclusive operações em conjunto, coligadas, entidades estruturadas e outros 
tipos de entidades-veículo não registradas no balanço. 
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iv) CPC 46/IFRS 13 - "Mensuração do Valor Justo" tem por objetivo aprimorar a 
consistência e reduzir a complexidade da mensuração ao valor justo, fornecendo uma 
definição mais precisa e uma única fonte de mensuração do valor justo e suas 
exigências de divulgação. 
 

(d)       Normas, alterações e interpretações de normas que ainda não estão em vigor 
 
As seguintes novas normas e interpretações de normas foram emitidas pelo IASB mas não 
estão em vigor para o exercício de 2013. A adoção antecipada de normas, embora encorajada 
pelo IASB, não é permitida, no Brasil, pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC).  
 
• IFRIC 21 - "Taxas". A interpretação esclareceu quando uma entidade deve reconhecer uma 
obrigação de pagar taxas de acordo com a legislação. A obrigação somente deve ser 
reconhecida quando o evento que gera a obrigação ocorre. Essa interpretação é aplicável a 
partir de 1º de janeiro de 2014.  
 
• IFRS 9 - "Instrumentos Financeiros", aborda a classificação, a mensuração e o 
reconhecimento de ativos e passivos financeiros. O IFRS 9 foi emitido em novembro de 2009 
e outubro de 2010 e substitui os trechos do IAS 39 relacionados à classificação e mensuração 
de instrumentos financeiros. O IFRS 9 requer a classificação dos ativos financeiros em duas 
categorias: mensurados ao valor justo e mensurados ao custo amortizado. A determinação é 
feita no reconhecimento inicial. A base de classificação depende do modelo de negócios da 
entidade e das características contratuais do fluxo de caixa dos instrumentos financeiros. Com 
relação ao passivo financeiro, a norma mantém a maioria das exigências estabelecidas pelo 
IAS 39. A principal mudança é a de que nos casos em que a opção de valor justo é adotada 
para passivos financeiros, a porção de mudança no valor justo devido ao risco de crédito da 
própria entidade é registrada em outros resultados abrangentes e não na demonstração dos 
resultados, exceto quando resultar em descasamento contábil. A Companhia está avaliando o 
impacto total do IFRS 9. A norma é aplicável a partir de 1º de janeiro de 2015.  
 
Não há outras normas IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não entraram em vigor que 
poderiam ter impacto significativo sobre a Companhia e suas controladas. 
 

2.2 Consolidação 
 

As seguintes políticas contábeis são aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras 
consolidadas. 
 
Controladas 
 
Controladas são todas as entidades (incluindo as entidades estruturadas) nas quais o Grupo 
detém o controle. O Grupo controla uma entidade quando está exposto ou tem direito a 
retornos variáveis decorrentes de seu envolvimento com a entidade e tem a capacidade de 
interferir nesses retornos devido ao poder que exerce sobre a entidade. 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. 
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O Grupo usa o método de contabilização da aquisição para contabilizar as combinações de 
negócios. A contraprestação transferida para a aquisição de uma controlada é o valor justo dos 
ativos transferidos, passivos incorridos e instrumentos patrimoniais emitidos pelo Grupo. A 
contraprestação transferida inclui o valor justo de ativos e passivos resultantes de um contrato 
de contraprestação contingente, quando aplicável. Custos relacionados com aquisição são 
contabilizados no resultado do exercício conforme incorridos. Os ativos identificáveis 
adquiridos e os passivos e passivos contingentes assumidos em uma combinação de negócios 
são mensurados inicialmente pelos valores justos na data da aquisição. O Grupo reconhece a 
participação de não controladores na adquirida com base na parcela proporcional da 
participação não controlada pelo valor justo de ativos líquidos da adquirida. A mensuração da 
participação de não controladores é determinada em cada aquisição realizada. 
 
O excesso: (i) de 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 da participação do Grupo nos 
ativos líquidos identificáveis adquiridos é registrado como ágio (goodwill). Quando o total da 
contraprestação transferida, a participação dos não-controladores reconhecida e a mensuração 
da participação mantida anteriormente for menor que o valor justo dos ativos líquidos da 
controlada adquirida, a diferença é reconhecida diretamente na demonstração do resultado do 
exercício. 
 
O excesso da contraprestação transferida e do valor justo na data da aquisição de qualquer 
participação patrimonial anterior na adquirida em relação ao valor justo da participação da 
Companhia de ativos líquidos identificáveis adquiridos é registrada como ágio (goodwill). 
 
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 operação 
forneça evidências de uma perda (impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis das 
controladas são alteradas quando necessário para assegurar a consistência com as políticas 
adotadas pelo Grupo.  

 
2.3 Apresentação das informações por segmento 

 
As informações por segmentos operacionais são apresentadas de modo consistente com o relatório 
interno fornecido para o principal tomador de decisões operacionais. O principal tomador de decisões 
operacionais, responsável pela alocação de recursos e pela avaliação de desempenho dos segmentos 
operacionais, é o Conselho de Administração, também responsável pela tomada de decisões 
estratégicas da Companhia. Adicionalmente, os tomadores de decisões podem efetuar, caso 
necessário, determinadas análises sobre certas informações mais detalhadas dos produtos, marcas e 
outras divisões do Grupo, que não se qualificam como segmentos para divulgação. 
 

2.4 Conversão de moeda estrangeira 
 
(a) Moeda funcional e moeda 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 
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moeda funcional"). As demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão 
apresentadas em R$ (reais), 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 da avaliação, na qual os itens são 
remensurados. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e 
da conversão pelas taxas de câmbio do final do exercício, referentes a ativos e passivos 
monetários em moedas estrangeiras, são reconhecidos na demonstração do resultado, no 
resultado financeiro em variação cambial líquida. 
 
As alterações no valor justo dos títulos monetários em moeda estrangeira, classificados como 
disponíveis para venda, 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. 

 
2.5 Caixa e equivalentes de caixa 

 
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto 
prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de três meses, e com risco insignificante de 
mudança de valor.  

 
2.6 Ativos financeiros 

 
2.6.1 Classificação 

 
A Companhia classifica seus ativos financeiros no reconhecimento inicial, sob as categorias: 
empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. A classificação depende da finalidade para 
a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A Companhia mantém aplicações em depósitos 
bancários que se enquadram como caixa e equivalentes a caixa, portanto, não possui 
instrumentos financeiros avaliados a valor justo por meio do resultado. 
 
(a) Empréstimos e recebíveis 
 
Os empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos, com pagamentos fixos ou 
determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo 
circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de 
emissão do balanço (estes são classificados como ativos não circulantes). Os empréstimos e 
recebíveis do Grupo compreendem os empréstimos às controladas da Companhia, contas a 
receber de clientes, demais contas a receber e caixa e equivalentes de caixa. 
 
(b) Ativos financeiros disponíveis para venda 
 
Os ativos financeiros disponíveis para venda são não derivativos, que são designados nessa 
categoria ou que não são classificados em nenhuma das categorias anteriores. Eles são 
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apresentados como ativos não circulantes, a menos que a Administração pretenda alienar o 
investimento em até 12 meses após a data do balanço. 
 

2.6.2 Reconhecimento e mensuração 
 
As compras e as vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de 
negociação - data na qual a Companhia se compromete a comprar ou vender o ativo. Os 
investimentos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos custos da 
transação. Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa 
tenham vencido ou tenham sido transferidos; neste último caso, desde que o Grupo tenha 
transferido, significativamente, todos os riscos e os benefícios da propriedade. Os ativos 
financeiros disponíveis para venda são contabilizados pelo valor justo. Os empréstimos e 
recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa efetiva de 
juros. 
 
Quando os títulos classificados como disponíveis para venda são vendidos ou sofrem perda 
(impairment), os ajustes acumulados do valor justo, reconhecidos no patrimônio, são 
incluídos na demonstração do resultado como "Receitas e despesas financeiras". 
 
Os juros de títulos disponíveis para venda, calculados pelo método da taxa efetiva de juros, 
são reconhecidos na demonstração do resultado como parte de outras receitas.  

 
2.6.3 Compensação de instrumentos financeiros 

 
Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reportado no balanço 
patrimonial quando há um direito legalmente aplicável de compensar os valores reconhecidos 
e há uma intenção de liquidá-los numa base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo 
simultaneamente. 
 

2.6.4 Impairment de ativos financeiros 
 
Ativos mensurados ao custo amortizado 
 
O Grupo avalia no final de cada exercício se há evidência objetiva de que o ativo financeiro 
ou o grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros 
está deteriorado e os perdas de impairment são incorridos somente se há evidência objetiva de 
impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial 
dos ativos (um "evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos 
fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode 
ser estimado de maneira confiável. 
 
Os critérios que o Grupo usa para determinar se há evidência objetiva de uma perda por 
impairment incluem: 
 
(i) dificuldade financeira relevante do emissor ou devedor; 
 
(ii) uma quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento dos juros ou 
principal; 
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(iii) o Grupo, por razões econômicas ou jurídicas relativas à dificuldade financeira do tomador 
de empréstimo, garante ao tomador uma concessão que o credor não consideraria; 
(iv) torna-se provável que o tomador declare falência ou outra reorganização financeira; ou 
 
(v) o desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro devido às 
dificuldades financeiras. 
 
O montante da perda por impairment é mensurado como a diferença entre o valor contábil dos 
ativos e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados (excluindo os prejuízos de 
crédito futuro que não foram incorridos) descontados à taxa de juros em vigor original dos 
ativos financeiros. O valor contábil do ativo é reduzido e o valor da perda é reconhecido na 
demonstração do resultado. Se um empréstimo ou investimento mantido até o vencimento 
tiver uma taxa de juros variável, a taxa de desconto para medir uma perda por impairment é a  
taxa efetiva de juros determinada de acordo com o contrato. Como um expediente prático, o 
Grupo pode mensurar o impairment com base no valor justo de um instrumento utilizando um 
preço de mercado observável. 
 
Se, num período subsequente, o valor da perda por impairment diminuir e a diminuição puder 
ser relacionada objetivamente com um evento que ocorreu após o impairment ser reconhecido 
(como uma melhoria na classificação de crédito do devedor), a reversão dessa perda 
reconhecida anteriormente será reconhecida na demonstração do resultado do exercício em 
que as condições se alteraram. 

 
2.7 Contas a receber de clientes 

 
As contas a receber de clientes referem-se substancialmente à comercialização no atacado (mercado 
público e privado) e varejo de livros (Editoras) e apostilas (Sistemas de Ensino) voltados para a 
educação, livros de idiomas, royalties de franquias e às mensalidades dos cursos preparatórios para 
exames de vestibular e de concursos públicos. Em geral a provisão para créditos de liquidação 
duvidosa é constituída quando um crédito encontra-se vencido há mais de 90 dias. A Companhia 
também leva em consideração a análise de perdas históricas e o acompanhamento da situação 
individual de seus clientes.  
 

2.8 Estoques 
 
Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras ou da produção, considerando o custo e o 
valor líquido de realização, dos dois o menor, quando aplicável, reduzido por provisão para 
obsolescência e para redução ao valor de mercado. 
 
A Companhia efetuou provisão para perdas para os produtos acabados e matérias primas com baixa 
movimentação. Tal provisão é constituída com base em percentual pelo tempo de permanência dos 
itens nos estoques até o limite máximo de três anos. A Administração avalia periodicamente a 
necessidade de serem destruídos. 
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2.9 Depósitos judiciais 
 
Os depósitos são atualizados monetariamente e apresentados como dedução do valor de um 
correspondente passivo constituído, quando existe a suspensão da exigibilidade de um tributo ou 
quando a impossibilidade de resgate do depósito. Caso contrário, os depósitos são apresentados no 
ativo não circulante. 
 

2.10 Intangíveis 
 
(i) Ágio 
 
O ágio (goodwill) é representado pela diferença positiva entre o valor pago e/ou a pagar pela 
aquisição de um negócio e o montante líquido do valor justo dos ativos e passivos da controlada 
adquirida. O ágio de aquisição de controladas é registrado nas demonstrações financeiras 
consolidadas como “ativo intangível”, enquanto que, nas demonstrações financeiras individuais, é 
registrado como “investimentos”, a menos que a empresa adquirida tenha sido incorporada pela 
Companhia. O ágio é testado anualmente para verificar prováveis perdas (impairment) e 
contabilizado pelo seu valor de custo menos as perdas acumuladas por impairment, que não são 
revertidas. Os ganhos e as perdas da alienação de uma entidade incluem o valor contábil do ágio 
relacionado com a entidade vendida. 

 
(ii) 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, e são reconhecidas nas demonstrações financeiras 
consolidadas em uma conta específica do grupo de intangíveis. Posteriormente, as marcas, uma vez 
que têm vida útil indefinida, são contabilizadas pelo seu valor de custo menos as perdas acumuladas 
por impairment. As marcas são testadas anualmente para verificar seu valor recuperável. 
 
Gastos incorridos internamente para desenvolvimento de uma marca são reconhecidos no resultado 
do exercício como despesa à medida que o gasto é incorrido. 
 
(iii) 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 média esperada da relação com o cliente. 
 
(iv) 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 3 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 
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produtos de software identificáveis e exclusivos, controlados pelo Grupo, são reconhecidos como 
ativos intangíveis quando os seguintes critérios são atendidos: 
 
. É tecnicamente viável concluir o software para que ele esteja disponível para uso; 
. A Administração pretende concluir o software e usá-lo ou vendê-lo; 
. O software pode ser vendido ou usado; 
. Pode-se demonstrar que é provável que o software gerará benefícios econômicos futuros; 
 
. Estão disponíveis adequados recursos técnicos, financeiros e outros recursos para concluir o 

desenvolvimento e para usar ou vender o software; e 
 
. O gasto atribuível ao software durante seu desenvolvimento pode ser mensurado com segurança. 
 
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 7 anos. 
 

2.11 Imobilizado  
 
Terrenos e edificações referem-se a ativos fixos mantidos pela Companhia para alocação de suas 
atividades, compreendendo basicamente as unidades próprias de ensino e sede. Máquinas e 
equipamentos industriais são aqueles mantidos pela Companhia para produção de apostilas de 
sistema de ensino e livros. Os equipamentos de informática referem-se aos computadores e 
servidores mantidos para gerenciamento das informações e banco de dados das unidades operacionais 
e holding. 
 
O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens, deduzido das 
respectivas depreciações, à exceção dos terrenos, que não são depreciados. Quando a aquisição de um 
imobilizado ocorre por meio de combinação de negócios, esses ativos são avaliados ao seu valor 
justo. O custo histórico também inclui os custos de financiamento relacionados com a aquisição de 
ativos qualificados.   
 
Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo 
separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos 
futuros associados a esses custos e que possam ser mensurados com segurança. O valor contábil de 
itens ou peças substituídos é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em 
contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos.  
 
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.  
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Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2013, 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 utilizadas no exercício findo em 
31 de dezembro de 2012. 
 
A depreciação é calculada pelo método linear, de acordo com as taxas divulgadas na Nota 15. 
Terrenos não são depreciados. 
 
Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos resultados com o seu 
valor contábil e são reconhecidos em "Outros ganhos (perdas), líquidos" na demonstração do 
resultado. 
 

2.12 Impairment de ativos não financeiros 
 
Os ativos que têm uma vida útil indefinida, como o ágio e as marcas, não estão sujeitos à amortização 
e são testados anualmente para identificar eventual necessidade de redução ao valor recuperável 
(impairment). A marca é testada pela economia esperada pelo não pagamento de royalties 
relacionado às marcas. Os ativos que estão sujeitos à depreciação ou amortização são revisados para 
a verificação de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o 
valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor ao qual 
o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o qual representa o maior valor entre o o valor 
justo de um ativo menos os custos de venda e o seu valor em uso. Para fins de avaliação do 
impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa 
identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGC)). Os ativos não financeiros, 
exceto o ágio, que tenham sofrido impairment, são revisados subsequentemente para a análise de uma 
possível reversão do impairment na data do balanço. 

 
2.13 Fornecedores e demais contas a pagar 

 
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos 
de fornecedores 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. Na prática, são normalmente reconhecidas 
ao valor da fatura correspondente. 
 

2.14 Empréstimos e financiamentos 
 
Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos 
incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer 
diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é 
reconhecido na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em 
aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. 
 
As taxas pagas no estabelecimento do empréstimo são reconhecidas como custos da transação do 
empréstimo, uma vez que seja provável que uma parte ou todo o empréstimo seja sacado. Nesse caso, 
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a taxa é diferida até que o saque ocorra. Quando não houver evidências da probabilidade de saque de 
parte ou da totalidade do empréstimo, a taxa é capitalizada como um pagamento antecipado de 
serviços de liquidez e amortizada durante o período do empréstimo ao qual se relaciona. 
 
Os empréstimos e financiamentos são classificados como passivo circulante, a menos que o Grupo 
tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a 
data do balanço. 
 

2.15 Provisões 
 
As provisões  são reconhecidas quando: (i) o Grupo tem uma obrigação presente ou não formalizada 
(constructive obligation) como resultado de eventos já ocorridos; (ii) é provável que uma saída de 
recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor puder ser estimado com segurança.  
 
Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada 
levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida 
mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual incluído na 
mesma classe de obrigações seja pequena.  
 
As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar 
a obrigação, usando uma taxa antes dos efeitos tributários, a qual reflita as avaliações atuais de 
mercado do valor do dinheiro no tempo e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da 
obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira.  
 

2.16 Direitos autorais 
 
Os direitos autorais a pagar e as antecipações são reconhecidos a débito do resultado no exercício 
com base nas receitas de vendas dos livros, de acordo com o período de competência, e 
correspondem à remuneração paga aos autores das obras. 
 

2.17 Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido 
 
As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos 
correntes e diferidos e são reconhecidos na demonstração do resultado. 
 
O encargo de imposto de renda e contribuição social corrente e diferido é calculado com base nas leis 
tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço. A Administração 
avalia, periodicamente, as posições assumidas pelo Grupo nas declarações de impostos de renda com 
relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações; estabelece 
provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. 
 
O imposto de renda e a contribuição social corrente são apresentados líquidos, por entidade 
contribuinte, no passivo quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes 
antecipadamente pagos excedem o total devido na data do relatório. 
 
O imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo 
sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos 
e seus valores contábeis nas demonstrações financeiras, bem como o saldo de prejuízos fiscais e 
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bases negativas. Entretanto, o imposto de renda e contribuição social diferido não são contabilizados 
se resultar do reconhecimento inicial de um ativo ou passivo em uma operação que não seja uma 
combinação de negócios, a qual, na época da transação, não afeta o resultado contábil, nem o lucro 
tributável (prejuízo fiscal).  
O imposto de renda e contribuição social diferido ativo são reconhecidos somente na proporção da 
probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças 
temporárias ou prejuízos fiscais e bases negativas possam ser usadas. 
 
Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são compensados quando há um direito exequível 
legalmente de compensar os ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes e quando os 
impostos de renda diferidos ativos e passivos se relacionam com os impostos de renda incidentes pela 
mesma autoridade tributável sobre a entidade tributária ou diferentes entidades tributáveis onde há 
intenção de liquidar os saldos numa base líquida. 
 
O imposto de renda e a contribuição social correntes e diferidos são calculados às alíquotas de 25% 
para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social. 
 

2.18 Benefícios a funcionários 
 
(i) Obrigações de aposentadoria (Pensão) 
 
O plano de pensão da Companhia é classificado como contribuição definida, sendo que são pagas 
contribuições aos planos de pensão administrado pela Abrilprev - Sociedade de Previdência Privada 
(“AbrilPrev”) em bases compulsórias, contratuais ou voluntárias. Assim que as contribuições tiverem 
sido feitas, a Companhia não tem obrigações relativas a pagamentos adicionais. As contribuições 
regulares compreendem os custos periódicos líquidos do período em que são devidas e, assim, são 
incluídas nos custos de pessoal. 
 
(ii) Participação nos lucros 
 
O Grupo reconhece um passivo e uma despesa de participação nos resultados com base em 
metodologia, que leva em conta o lucro atribuído aos acionistas da Companhia após certos ajustes. O 
Grupo reconhece uma provisão quando estiver contratualmente obrigado ou quando houver uma 
prática anterior que tenha gerado uma obrigação não formalizada (contructive obligation). 
 
O Grupo oferece aos funcionários participação nos resultados, por meio do Superação, programa de 
participação nos resultados do Grupo vinculado ao atingimento de metas pré-estabelecidas. 
 
O reconhecimento desta participação é efetuado mensalmente e revisado quando do encerramento do 
exercício, momento em que o valor pode ser mensurado de maneira confiável pelo Grupo. 
 
(iii) Programa de remuneração com base em ações 
 
O Grupo opera um plano de remuneração com base em ações, liquidados com ações, segundo os 
quais a Companhia recebe os serviços dos empregados como contraprestação por instrumentos de 
patrimônio líquido (opções) da Companhia. O valor justo dos serviços do empregado, recebidos em 
troca da outorga de opções, é reconhecido como despesa. O valor total a ser reconhecido é 
determinado mediante a referência ao valor justo das opções outorgadas, excluindo o impacto de 
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quaisquer condições de aquisição de direitos com base no serviço e no desempenho que não são do 
mercado (por exemplo, rentabilidade, metas de aumento de vendas e permanência no emprego por 
um período de tempo específico). As condições de aquisição de direitos que não são do mercado 
estão incluídas nas premissas sobre a quantidade de opções cujos direitos devem ser adquiridos. O 
valor total da despesa é reconhecido durante o período no qual o direito é adquirido; período durante 
o qual as condições específicas de aquisição de direitos devem ser atendidas. Na data do balanço, a 
Companhia revisa suas estimativas da quantidade de opções cujos direitos devem ser adquiridos com 
base nas condições de aquisição de direitos que não são do mercado. Esta reconhece o impacto da 
revisão das estimativas iniciais, se houver, na demonstração do resultado, com um ajuste 
correspondente no patrimônio. 
 
Os valores recebidos, líquidos de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis, são 
creditados no capital social (valor nominal) e na reserva de ágio, se aplicável, quando as opções são 
exercidas. 
 
As contribuições sociais a pagar em conexão com a concessão das opções de ações são consideradas 
parte integrante da própria concessão, e a cobrança será tratada como uma transação liquidada em 
dinheiro. 
 

2.19 Capital social 
 
As ações ordinárias e as preferenciais são classificadas no patrimônio líquido. 
 
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. 
 

2.20 Distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio 
 
A distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio para os acionistas da Companhia é 
reconhecida como um passivo nas demonstrações financeiras do Grupo ao final do exercício, com 
base nos dividendos mínimos obrigatórios de 25%. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório 
somente é provisionado na data em que são aprovados pelos acionistas, em Assembleia Geral. 
 
O benefício fiscal dos juros sobre o capital próprio é reconhecido na demonstração do resultado. 
 

2.21 Reconhecimento da 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 dos 
impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos. 
 
O Grupo reconhece a receita quando o valor da receita pode ser mensurado com segurança, é 
provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade e quando critérios específicos 
tiverem sido atendidos para cada uma das atividades do Grupo, conforme descrição a seguir. O 
Grupo baseia suas estimativas em resultados históricos, levando em consideração o tipo de cliente, o 
tipo de transação e as especificações de cada venda. 
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a) Receita com venda de produtos 
 
A receita com venda de produtos (livros, apostilas e outras publicações) é creditada ao resultado 
quando da entrega do produto. 
 

b) Receita com prestação de serviços  
 
A receita com prestação de serviços, substancialmente cursos, é reconhecida pelo prazo de 
duração dos mesmos. 
 

c) Receita financeira 
 

A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando o método da taxa efetiva 
de juros. Quando uma perda (impairment) é identificada em relação a um contas a receber, o 
Grupo reduz o valor contábil para seu valor recuperável, que corresponde ao fluxo de caixa 
futuro estimado, descontado à taxa efetiva de juros original do instrumento. Subsequentemente, à 
medida que o tempo passa, os juros são incorporados às contas a receber, em contrapartida de 
receita financeira. Essa receita financeira é calculada pela mesma taxa efetiva de juros utilizada 
para apurar o valor recuperável, ou seja, a taxa original do instrumento. 
 

d) Receita de royalties 
 

A receita de royalties é reconhecida pelo regime de competência conforme a essência dos 
contratos aplicáveis. A receita de royalties no Grupo refere-se substancialmente aos contratos de 
franquia mantidos pela controlada GWUP com sua rede de franqueados.  
 
 

3. ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS CRÍTICOS  
 
 
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência 
histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis 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 serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas 
que apresentam um risco significativo, com probabilidades de causar um ajuste relevante nos valores 
contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão contempladas abaixo: 
 
(a) Perda (impairment) do ágio e de marcas 
 
Anualmente, o Grupo testa eventuais perdas (impairment) no ágio e de marcas adquiridas, de acordo com 
sua política contábil apresentada na Nota 2.13. Para realização dos testes a Companhia se utiliza das 
projeções de negócios de cada uma das unidades geradoras de caixa, bem como, informações de mercado 
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relacionadas aos riscos nos quais essas UGCs estão inseridas, sendo assim, os principais julgamentos 
críticos são: 
 

• Taxa de crescimento projetada para cada negócio; 
• Taxa de juros projetada; 
• Taxa de desconto utilizada para cálculo do valor presente dos fluxos projetados;  
• Determinação de taxa de perpetuidade para cada negócio avaliado; e 
• Economia esperada pelo não pagamento de royalties relacionado as marcas;  

 
 
(b)  Imposto de renda e contribuição social diferidos 
 
A Companhia reconhece ativos e passivos diferidos com base nas diferenças entre o valor contábil 
apresentado e a base tributária dos ativos e passivos, utilizando as alíquotas em vigor e considerando-se o 
lucro histórico gerado e o lucro tributável futuro projetado, com base em estudos de viabilidade técnica que 
suportam o registro e a manutenção desses ativos. No exercício findo em 31 de dezembro de 2013, não 
foram identificadas diferenças significativas em relação ao estudo e projeções completas efetuadas por 
ocasião da elaboração das demonstrações financeiras anuais de 2012. 
 
(c)  Contingências 
 
A Companhia é parte envolvida em diversos processos judiciais e administrativos. Provisões são 
constituídas para todas as contingências referentes a processos judiciais que representam perdas prováveis. 
A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, entre elas a opinião 
dos advogados externos. A Administração entende que essas contingências estão adequadamente 
apresentadas nas demonstrações financeiras. 
 
3.2 Julgamentos críticos na aplicação das políticas contábeis da Companhia 
 
(a) Alocação do preço de compra de subsidiária 
 
Em 2012, o Grupo adquiriu o controle das seguintes empresas: SGE Comércio de Material Didático S.A. 
(GEO), Escola Satélite S.A., Jafar Sistema de Ensino e Cursos Livres S.A. (Alfacon), RBBF Participações 
S.A. (Red Balloon),  o que também requereu que os ativos adquiridos e os passivos assumidos fossem 
mensurados a valor justo na data de aquisição. 
 
Em 2013, o Grupo adquiriu o controle das seguintes empresas: Grupo Wise Up, Grupo Motivo e Grupo 
Sigma, o que também requereu que os ativos adquiridos e os passivos assumidos fossem mensurados a 
valor justo na data de aquisição. 
 
As estimativas mais críticas foram aquelas relacionadas às taxas de crescimento e desconto, à avaliação da 
rotatividade da carteira de clientes e à estimativa de economia de royalties pela propriedade da marca. Os 
detalhes dessas transações estão incluídos na Nota 34. 
 
 
 
 
 



                 
                    
  

33 
 

4. GESTÃO DE RISCO FINANCEIRO 
 
 

4.1 Considerações gerais e políticas 
 

A Companhia e suas controladas possuem e seguem política de gerenciamento de risco, que orienta 
em relação a transações e requer a diversificação de transações e contrapartidas. Nos termos dessa 
política, a natureza e a posição geral dos riscos financeiros é regularmente monitorada e gerenciada 
a fim de avaliar os resultados e o impacto financeiro no fluxo de caixa. Também são revistos 
periodicamente os limites de crédito das contrapartes. 

4.2 Fatores de risco financeiro 
 
As atividades do Grupo as expõem a diversos riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco 
de moeda e de taxa de juros), risco de crédito e risco de liquidez. O programa de gestão de risco 
global do Grupo concentra-se na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar 
potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro do Grupo. Na prática, a Tesouraria 
Corporativa pode vir a contratar instrumentos financeiros com o intuito de proteger o Grupo de 
riscos de taxa de juros e câmbio. 
 
A gestão de risco é realizada pela tesouraria central do Grupo, segundo as políticas aprovadas pelo 
Conselho de Administração. A Tesouraria do Grupo identifica, avalia e protege a Companhia contra 
eventuais riscos financeiros em cooperação com as unidades operacionais do Grupo. 
 

(a) Risco de mercado 
 

A Companhia está exposta a riscos de mercado decorrentes das atividades de seus negócios. 
Esses riscos de mercado envolvem principalmente a possibilidade de flutuações na taxa de 
câmbio e mudanças nas taxas de juros. 
 
i) Riscos de taxa de câmbio 

 
A Companhia possui fornecedores de papel contratados em moeda estrangeira. O risco 
vinculado a esse passivo surge em razão da possibilidade de existirem flutuações nas taxas de 
câmbio que possam aumentar o saldo desse passivo. 
 
Em 31 de dezembro de 2013, o saldo de fornecedores indexados ao dólar norte - americano 
era de R$ 11.102 (R$ 7.985 em 31 de dezembro de 2012). Devido ao baixo valor em 
exposição, a Companhia não possui nenhuma operação para cobertura deste tipo de risco. 

 
ii)  Risco de taxa de juros 
  
      A Companhia possui empréstimos e financiamentos contratados em moeda nacional e 

subordinados a taxas de juros vinculadas a indexadores (principalmente CDI). O risco 
relacionado a esses passivos resulta da possibilidade de existirem flutuações nessas taxas. 

 
      Em 31 dezembro de 2013 e em 31 de dezembro de 2012, o Grupo não tem pactuado contratos 

de derivativos para fazer hedge contra esse tipo de risco. Contudo, há um monitoramento 
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contínuo dessas taxas de mercado com o propósito de avaliar a eventual conveniência da 
contratação de instrumentos para proteger o Grupo contra o risco de volatilidade dessas taxas. 

      Além dos empréstimos e financiamentos, as controladas Sistema de Ensino Abril Educação 
S.A. (anteriormente denominada Gráfica e Editora Anglo S.A.), CAEP – Central Abril 
Educação e Participações S.A. (Sucedida por Central de Produções GWUP S.A.), Editora 
Ática S.A. e Editora Scipione S.A. emitiram  debêntures não conversíveis ou permutáveis em 
ações. Tais transações foram contratadas a taxa de juros vinculadas à variação do CDI e, 
consequentemente, o risco vinculado a essas transações surge dessa variação. 

 
      Os valores de mercado das operações acima mencionadas não diferem substancialmente 

daqueles registrados nas demonstrações financeiras na data do balanço.  
 

(b) Risco de crédito 
 
O risco de crédito é administrado corporativamente. O risco de crédito decorre de caixa e 
equivalentes de caixa, incluindo títulos e valores mobiliários de alta liquidez, e contas a receber 
de clientes. Para bancos e instituições financeiras, são aceitos títulos somente de entidades 
classificadas com rating mínimo e equivalente a “brAAA” das agências Moody’s, Fitch Rating e 
Standard & Poor’s. As taxas pactuadas para as aplicações financeiras refletem as condições 
usuais de mercado, com remuneração que varia entre 75,0% (aplicações sem carência e isentas 
de IOF, para utilização imediata) a 101,0% da variação do CDI. 
 
A política de vendas da Companhia e suas controladas está diretamente associada ao nível de 
risco de crédito a que está disposta a se sujeitar no curso normal de seus negócios. A 
diversificação de sua carteira de recebíveis, a seletividade de seus clientes, assim como o 
acompanhamento dos prazos de financiamentos de vendas e limites individuais de posição, são 
procedimentos adotados a fim de minimizar inadimplências ou perdas na realização do saldo de 
contas a receber de clientes. Não foi ultrapassado nenhum limite de crédito durante o exercício, e 
a Administração não espera nenhuma perda decorrente de inadimplência dessas contrapartes 
superior ao valor já provisionado.  
 

(c) Risco de liquidez 
 
A gestão prudente do risco de liquidez implica manter caixa e títulos e valores mobiliários 
suficientes, disponibilidades de captação por meio de linhas de crédito compromissadas e 
capacidade de liquidar posições de mercado. 
 
A Administração monitora o nível de liquidez consolidado do Grupo, considerando o fluxo de 
caixa esperado em contrapartida às linhas de crédito não utilizadas e ao saldo de caixa e 
equivalentes de caixa. 
 
A tabela abaixo analisa os passivos financeiros não derivativos do Grupo Companhia, que são 
mensurados pelo método do custo amortizado. Os valores divulgados na tabela são os fluxos de 
caixa não descontados contratados, acrescidos de coluna para reconciliar os valores àqueles 
registrados no balanço patrimonial do Grupo. Para projeção dos fluxos futuros a Companhia se 
utilizou das taxas atuais do CDI – Certificado de Depósitos Interbancários, ou seja, 9,78% a.a. 
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Menos de 
1 ano

Entre 1 e 2 
anos

Entre 2 e 5 
anos Total

 Efeito do 
desconto  Valor contábil 

Em 31 dezembro de 2013

Debêntures (nota 17) 63.085      63.264         857.170       983.519      (280.141)    703.378             
Empréstimos e financiamentos (nota 17) 29.335      25.929         17.383         72.647        (12.000)      60.647               
Contas a pagar por aquisição de 

  participação societária (nota 32) 145.317    41.109         485.579       672.005      (183.766)    488.239             
Fornecedores e demais contas a pagar  (nota 16) 232.280    5.518          -                 237.798      -                237.798             

Em 31 dezembro de 2012

Debêntures (nota 17) 594          60.868         216.030       277.492      (61.922)      215.570             

Empréstimos e financiamentos (nota 17) 23.466      28.060         39.670         91.196        (16.690)      74.506               

Contas a pagar por aquisição de 

  participação societária (nota 32) 118.206    120.338       40.083         278.627      (31.207)      247.420             

Fornecedores e demais contas a pagar  (nota 16) 178.247    -                 -                 178.247      -                178.247             

Consolidado

  
 
  

5. GESTÃO DE CAPITAL 
 
 

Os objetivos do Grupo ao administrar seu capital são os de salvaguardara capacidade de continuidade do 
Grupo para oferecer retorno adequado aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de 
manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. 
 
Para manter ou ajustar a estrutura de capital do Grupo, a Administração pode, ou propõe, nos casos em 
que os acionistas têm de aprovar, rever a política de pagamento de dividendos, devolver capital aos 
acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível de 
endividamento. 
 
Condizente com outras companhias do setor, o Grupo monitora o capital com base no índice de 
alavancagem financeira. Esse índice corresponde à dívida líquida expressa como percentual do capital 
total. A dívida líquida, por sua vez, corresponde ao total de empréstimos (incluindo empréstimos de curto 
e longo prazos, conforme demonstrado no balanço patrimonial consolidado), somado ao contas a pagar 
por conta de aquisição de participação societária, 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 2013, as diretrizes de gestão do capital do Grupo ficaram inalteradas em relação às de 2012. A 
elevação do índice de alavancagem, fruto da estratégia de expansão e diversificação dos negócios do 
Grupo Abril Educação por meio de aquisições, foi conduzida de modo a garantir uma margem confortável 
em relação aos covenants propostos à Companhia por ocasião da emissão das debêntures de suas 
controladas Central Abril Educação e Participações Ltda. (CAEP), Editora Ática S.A. e Editoria Scipione. 
 
Para financiar as aquisições do Grupo Wise Up, Grupo Motivo, Grupo Sigma e de uma participação 
minoritária na MSTech e para honrar o vencimento de parcelas de aquisições anteriores, o Grupo emitiu 
R$ 480.000 em debêntures e assumiu dívidas de longo prazo com vendedores de R$ 322.831. Com isso, o 
índice de alavancagem foi levado de 18% em 2012 para 36% em 2013, ainda permanecendo dentro de 
nossa visão de estrutura de capital ideal. 
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Os índices de alavancagem financeira em 31 de dezembro de 2013 e de 2012 podem ser assim sumariados: 
 

2013  2012

Total dos empréstimos, financiamentos e 
debêntures (nota 17) 764.025             290.076          
(+) Contas a pagar por aquisição de
participação societária (nota 32) 488.239             247.420          
(-) Caixa e equivalentes de caixa (nota 7) (360.420)            (305.892)         

Dívida líquida 891.844             231.604          

Total do patrimônio líquido 1.587.332          1.045.713       

Patrimônio, acrescido da dívida líquida 2.479.176          1.277.317       

Índice de alavancagem financeira - % 36                     18                  
 

6. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
 
 

a)  Identificação e valorização dos instrumentos financeiros 
 
O Grupo opera com diversos instrumentos financeiros, com destaque para caixa e equivalentes de caixa, 
que incluem títulos e valores mobiliários, bem como duplicatas a receber de clientes, contas a pagar a 
fornecedores e empréstimos e financiamentos, que são mensurados pelo custo amortizado, usando o 
método da taxa efetiva de juros. 
 
Considerando o prazo e as características desses instrumentos, os valores contábeis se aproximam dos 
valores justos. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e de 2012, o Grupo não operou com 
instrumentos financeiros derivativos. 
 
Em atendimento a Deliberação CVM nº 550/08, a Companhia elaborou um quadro demonstrativo de 
análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros, que demonstra os riscos que podem gerar 
impactos no resultado e patrimônio líquido da Companhia, com cenário mais provável segundo 
avaliação efetuada pela Administração em conjunto com consultores externos, considerando um 
horizonte de três meses. Adicionalmente, dois outros cenários foram demonstrados, nos termos 
determinados pela CVM, por meio da Instrução nº 475/08 de 17 de dezembro de 2008, a fim de 
apresentar 25% e 50% de deterioração na variável de risco considerada, respectivamente (cenários I e 
II).  
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Consolidado

Saldo contábil  
em 31 de 

dezembro de 
2013 Resultado 2013

Cenário 
provável (ii)

Cenário I 
(iii)

Cenário II 
(iv)

Aplicações em fundo de investimento - C.P. 2.194                 -                          -                       -                 -                   
Certificados de depósitos bancários - CDBs (Nota 7)              345.819                  30.072               30.915         38.644           46.373 
   Total dos ativos em CDI               348.013                  30.072               30.915         38.644           46.373 

Contas a pagar por aquisição de
  participação societária (Nota 31)             (488.239)                (33.320)              (34.255)        (42.819)         (51.383)
Debêntures colocadas (Nota 17)             (703.378)               (37.298)              (38.344)        (47.930)         (57.516)
Empréstimos bancários  (i) (Nota 17)               (21.723)                  (2.566)                (2.638)          (3.298)           (3.957)

   Dívida total em CDI          (1.213.340)                (73.184)              (75.237)        (94.047)       (112.856)

Exposição líquida em CDI             (865.327)                (43.112)              (44.322)        (55.403)         (66.483)

Taxa CDI - % a.a 9,78% 10,05% 12,56% 15,08%

Variação da taxa em relaçao à projeção 25%(ii) 50%(iii)

(i) Não considera o emprestimo BNDES-FINAME, atualizado pela TJLP, no montante de R$ 38.923
para a qual as projeções indicam manutenção da taxa dos níveis atuais.
(ii) Variação da taxa atual o cenário provável estimado.
(iii) Variação do cenário provavél para o cenário de deterioração de 25%.
(iv) Variação do cenário provavél para o cenário de deterioração de 50%.

Em 31 de dezembro de 2013
Ganho (perda)

 
  
 

7. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
 
 

2013 2012 2013 2012

Caixa 6                      1                       507                    428                    
Bancos conta movimento, líquido 125                   34                     14.094                4.130                 
Certificados de depósitos bancários CDBs (i) 100.140            181.626             345.819              301.334             

100.271            181.661             360.420              305.892             

Controladora Consolidado

 
 

Os CDBs são remunerados à taxa média de 96,6,% do Certificado de Depósito Interbancário - CDI, 
mensurados pelo custo amortizado, com prazos de vencimento variáveis, porém resgatáveis a qualquer 
momento e estão sujeitos a risco insignificante de mudança de valor. 

 
 

8. ATIVOS FINANCEIROS 
 
 
Em 1º de julho de 2011, a Companhia adquiriu 5,9% das quotas representativas do capital social da 
empresa Livemocha Inc., representada por 2.544.496 ações preferenciais classe C, pelo montante de US$ 2 
milhões. A Livemocha Inc. tem sede nos Estados Unidos da América e atua no mercado de ensino de 
idiomas a distância em todo o mundo, e seu patrimônio líquido contábil em 31 de dezembro de 2010 era de 
US$ 3,5 milhões.  
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Em 1º de abril de 2013, foi realizada a alienação da participação minoritária da Companhia, correspondente 
a 2.544.496 ações preferenciais classe C, para a Rosetta Stone Inc. Com o fechamento da operação, a 
Companhia reconheceu nessa mesma data uma provisão para perda do valor recuperável em contrapartida à 
rubrica de despesas financeiras na demonstração do resultado do exercício, no montante de R$ 3.300, 
demonstrando um valor líquido recuperável de R$ 743 nesta mesma data. 
 
Em 17 de dezembro de 2013, a Companhia recebeu o montante de R$ 370, permanecendo o valor de R$ 
373  em conta garantia com vencimento em outubro de 2014.  

 
 
9. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES 

 
 

a) Composição: 
Controladora Consolidado

31 de dezembro 
de 2013

31 de dezembro 
de 2012

31 de dezembro 
de 2013

31 de dezembro 
de 2012

Comercialização de livros didáticos e 
paradidáticos -                       791                   229.988             201.948             
Comercialização de apostilas -                       -                       25.985               23.160               
Idiomas (i) -                       -                       77.153               494                   
Franquias -                       -                       4.688                -                       
Mensalidades -                       -                       18.739               6.805                
Outras 2.504                2.739                2.517                2.884                

Total de clientes 2.504                3.530                359.070             235.291             

Provisão para créditos de 
liquidação duvidosa por aquisição (897)                  
Provisão para créditos de 
   liquidação duvidosa -                       -                       (29.680)             (11.241)             

Total contas a receber 2.504               3.530               328.493           224.050           

Circulante 2.504                3.530                318.343             224.050             
Não Circulante  -                       -                       10.150               -                       

 
 

(i) Referem-se a valores a receber pela venda de material didático de curso de inglês aos alunos da 
Wise Up, com prazo de recebimento de até  24 meses, no valor de R$ 76.626, líquido do ajuste a 
valor presente no montante de R$ 3.158. No longo prazo o valor de R$ 10.150 refere-se 
integralmente a Wise Up. 

 
O saldo de contas a receber está integralmente composto por recebíveis no mercado nacional e o seu valor 
de realização não difere significativamente do valor justo desses ativos. 
 
Em 31 de dezembro de 2013, do total do saldo de contas a receber (comercialização de livros didáticos e 
paradidáticos), cerca de R$ 120.155 (2012 - R$ 101.952) refere-se a vendas ao Governo, substancialmente 
ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, autarquia vinculada ao Ministério da 
Educação – MEC, e a parcela restante refere-se às vendas no mercado privado.  
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b) Contas a receber de clientes por idade de vencimento: 
 

Consolidado

Composição
31 de dezembro 

de 2013
31 de dezembro de 

2012
31 de dezembro 

de 2013
31 de dezembro 

de 2012

A vencer: 2.504                   2.739                     309.631 205.397
Vencidas: -                       791                         49.439 29.894
   Até 30 dias -                        791                          9.473 7.817
   De 31 a 60 dias -                        -                          6.519 3.488
   De 61 a 90 dias -                        -                          5.015 4.374
   De 91 a 180 dias -                        -                          7.452 2.862
   De 181 a 360 dias -                        -                          10.242 3.048
   Há mais de 360 dias -                        -                          10.738 8.305

2.504 3.530 359.070 235.291

Controladora

 
 

A movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa é como segue: 
 
 

2013 2012

Saldos em 1º de janeiro 11.241             9.943               
   Adições por aquisição (i) 12.066             -                      
   Baixa por venda de empresa (ii) (980)                -                      
   Adições no exercício/ Reversões e baixas (iii) 8.250               1.298               
Saldos em 31 de dezembro 30.577            11.241            

Consolidado

 
 
 
(i) Referente a aquisição da Wise Up e Sigma. (Nota 34.(a) e (c), respectivamente)  

 
(ii)  Referente a venda ETB Santos Dumont e ETB Escolas Técnicas (Nota 13). 

 
(iii)  Refere-se substancialmente às adições de provisão para créditos de liquidação duvidosa na Wise Up, no 

montante de R$ 3.645. A provisão para crédito de liquidação duvidosa foi constituída com base na análise do 
percentual histórico de perda dos valores a receber e em montante considerado pela Administração necessário 
e suficiente para cobrir prováveis perdas na realização desses créditos. 
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10. ESTOQUES 
 

31 de dezembro 
de 2013

31 de dezembro 
de 2012

Produtos acabados              127.313                113.327 
Produtos em elaboração                46.057                 53.813 
Matérias-primas                27.647                 28.331 
Importações em andamento                  1.331                      603 
Outros                    951                        21 
Provisão para Impairment              (27.295) (19.221)               

176.004           176.874             

Consolidado

 
 

Em 31 de dezembro de 2013, não existem itens de estoques dados como penhor de garantia a passivos. 
 
 
A movimentação da provisão para impairment de estoques é como segue: 

 
Consolidado

2013 2012

Saldos em 1º de janeiro 19.221            52.727              
     Adições por aquisição 925                
   Adições/Reversões no exercício (i) 7.149              5.125                
Utilização de provisão por:
  - Destruição (ii) -                    (34.411)             
  - Ajuste de inventário (iii) -                    (4.220)              

Saldos em 31 de Dezembro 27.295           19.221             

 
 

(i) Durante o primeiro semestre de 2013, a Administração da Companhia identificou a necessidade de 
um complemento na provisão para impairment de estoques referente a destruição de material 
reformulado e ajuste de inventário. 
 

(ii)  Em junho de 2012, a Companhia finalizou o processo de destruição de livros obsoletos e 
invendáveis, já provisionados, no montante de R$ 34.411, sem impacto no resultado. 

 
(iii)  Em junho de 2012, em conexão com o processo de aperfeiçoamento dos controles internos foi 

realizado um inventário físico de produtos acabados que apurou um ajuste de R$ 24.499 nos 
estoques, dos quais R$ 4.220 já estavam provisionados; desta forma  foi reconhecido no resultado do 
exercício o valor de R$ 20.279 na conta de custos dos produtos e serviços (vide Nota 27).  A 
Companhia tomou ações necessárias para aprimoramento dos controles internos sobre salvaguarda 
dos estoques e aos procedimentos de inventário físico. 
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11. IMPOSTOS A RECUPERAR 
 

2013 2012 2013 2012

Imposto de renda e contribuição social antecipados                      275                        824                   8.699                     7.069 
Imposto de renda sobre aplicação financeira                 10.848                     8.666                 13.575                     9.938 
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS                        10                          23                 10.394                     4.799 
Programa de Integração Social - PIS                          2                            5                   2.642                        760 

Imposto de renda juros sobre o capital próprio                   1.401                     1.308                   1.401                     1.308 

Imposto de renda e contribuição social crédito tributário                          -                            -                      512                        411 
Imposto de renda sobre mútuo                      429                      429 
Imposto sobre serviços - ISS                          -                            -                      419                        150 
Outros                        19                        555                      357                        734 

                12.984                   11.381                 38.428                   25.169 

Circulante                 12.984                   11.381                 33.689                   21.057 
Não circulante                          -                            -                   4.739                     4.112 

Controladora Consolidado

 
 
 
 
12. ADIANTAMENTOS E DESPESAS ANTECIPADAS 
 
 

Consolidado
2013 2012 2013 2012

Adiantamentos a empregados 167                 2.103       5.201            6.456            
Adiantamentos a fornecedores -                     35            8.161            2.553            
Adiantamentos de direitos autorais -                     -              2.199            2.862            
Benefícios a empregados -                     -              2.344            
Comissão sobre venda de franquias -                     -              1.213            -                   
Pagamentos antecipados 657                 1             5.249            2.988            
Propaganda e Publicidade -                     -              2.682            -                   
Outros 1                    -              1.445            795               

825                2.139      28.494         15.654         

Circulante 825                 2.139       25.714          14.632           
Não circulante -                     -              2.780            1.022            

Controladora
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13. INVESTIMENTOS 
 

Investimentos em controladas 
 

   

Investimentos: Ática Scipione
Sistema de 

Ensino 
Abril 

Caep P.H. Maxi Wise Up SGE Motivo Sigma Total

Em 31 de dezembro de 2011 105.157    87.295      247.003     4.493        163.084  39.941   -               -              -              -              646.973     
Ajuste preço de aquisição -               -               -               -               -             1.005     -               -              -              -              1.005         
Integralização de capital 15.000      -               -               -               -             -            -               -              -              -              15.000       
Integralização de capital com Afac -               -               29.100       33.829      -             -            -               -              -              -              62.929       
Integralização de capital com Ativos -               -               -               580          -             -            -               -              -              -              580           

Equivalência patrimonial:
Participação nos lucros de subsidiárias 47.322      24.854      32.974       (3.331)      13.777    6.971     -               -              -              -              122.567     
Amortização de intangíveis (alocação) -               -               (20.537)     -               (3.193)     (1.871)    -               -              -              -              (25.601)      
Impostos diferidos sobre amortização de 
intangíveis (alocação) -               -               6.898        -               1.086      636        -               -              -              -              8.620         
Dividendos propostos (11.239)     (5.903)      -            -           -         -        -               -              -              -              (17.142)      

Total em 31 de dezembro de 2012 156.240    106.246    295.438     35.571      174.754  46.682   -               -              -              -              814.931     

Integralização de capital  (i) (ii) (v) (ix) -           -           15.000       722.971    -         -        -           -          -          -           737.971     
 Redução de capital com devolução ao sócios (iii) -           -           -            -           (17.000)   -        -           -          -          -           (17.000)      
 Ajuste de avaliação patrimonial -           -           -            (13.228)     -         -        -           -          -          -           (13.228)      
 Distribuição de dividendos adicional  (viii) (55.368)     (46.482)     -            -           -         -        -           -          -          -           (101.850)    
 Cisão parcial de participação societária (vii) (x) -           -           -            (646.019)   -         -        419.288    36.532     82.088     108.111    -                
 Dividendos  intermediários (iv) -               -               -            -           (13.000)   -        -           -          -          -           (13.000)      
Dividendos propostos (13.254)     (2.178)      -               -               -             -            -               -              -              -              (15.432)      

Equivalência patrimonial:
Participação nos lucros de subsidiárias 55.805      9.171        46.495       (4.160)      21.765    3.692     (6.860)       -              -              -              125.908     
Amortização de intangíveis (alocação) -               (19.928)     (7.946)      (3.193)     (1.859)    (12.646)     -              (928)         (223)         (46.723)      
Ajuste ao valor justo - Contrato FIFA (nota 13.1) -               -               -               -               -             -            12.525      -              -              -              12.525       
Baixa de intangíveis (alocação) (vi) -               -               1.879        -               -             -            -               -              -              -              1.879         
Impostos diferidos sobre amortização de 
intangíveis (alocação) -               -               6.137        2.702        1.086      632        41            -              315          76            10.989       

Total em 31 de dezembro de 2013 143.423    66.757      345.021     89.891      164.412  49.147   412.348    36.532     81.475     107.964    1.496.970  

Controladora
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(i)  Em 12 e 30 de abril de 2013, a Companhia efetuou aporte de capital em moeda corrente no valor  de 
R$ 472.573 na sua controlada CAEP, mediante a emissão 490.877.865 ações do capital social de 
sua controlada, com o propósito de prover recursos financeiros para a aquisição da Wise Up (Vide 
Nota 34). 
 

(ii)  Em 10 de setembro de 2013, a Companhia efetuou um aporte no valor  de R$15.000  na controlada 
Sistema de Ensino Abril Educação, totalmente integralizado em moeda corrente e sem a emissão de 
novas ações. 
 

(iii)  Em 27 de setembro de 2013, a Companhia efetuou uma redução de capital social nas controladas 
Sistema PH e Curso PH com a devolução aos sócios dos valores correspondentes a R$ 14.000 e R$ 
3.000 respectivamente. 

 
(iv) Em 27 de setembro de 2013, as controladas Sistema PH e Curso PH  distribuiram  dividendos 

intermediários nos valores de R$ 8.000 e R$ 5.000, respectivamente. 
 

(v)       Em 30 de setembro de 2013, a Companhia efetuou  aumento de capital na controlada CAEP no 
valor de R$ 193.071, totalmente integralizado e sem a emissão de novas ações, sendo R$ 61.400 em 
moeda corrente e R$ 131.671 mediante capitalização do saldo de adiantamento para futuro aumento 
de capital.. 

 
(vi) Em 30 de setembro de 2013, a Administração da Companhia procedeu à baixa do passivo 

contingente no valor de R$ 1.879, originalmente reconhecido nas demonstrações financeiras 
consolidadas,  quando da aquisição do Sistema de Ensino Abril Educação. 

 
(vii)  Em 2 de novembro de 2013, foi celebrado a Cisão da CAEP, com versão parcial do seu patrimônio 

para a Central de Produções GWUP S.A. (Wise Up).(Vide Nota 13.3). 
 

(viii)  Em 20 de dezembro de 2013, as controladas Ática e Scipione, realizaram distribuição de dividendos  
nos montantes de R$ 55.368 e R$ 46.482, respectivamente, sendo R$ 10.239 e R$ 11.083, 
respectivamente, referentes ao lucro líquido apurado no exercício de 2013, e R$ 45.129 e R$ 
35.399, respectivamente, da conta de reserva de retenção de retenção de lucros. 

 
(ix) Em 31  de dezembro de 2013, a Companhia efetuou um aumento de capital na controlada CAEP no 

valor de R$ 57.327, mediante a capitalização do saldo de adiantamento para futuro aumento de 
capital, totalmente integralizado e sem a emissão de novas ações. 

 
(x)      Em  31 de dezembro de 2013,  foi celebrado a Cisão da CAEP, com versão parcial do seu 

patrimônio para a SGE Comércio de Material Didático Ltda., Colégio Motivo Ltda., Park 
Carapuceiro Serviços Ltda. e ACEL Administração de Cursos Educacionais Ltda. (Vide Nota 13.3). 
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Em 31 de dezembro de 2013, a Companhia mantinha as seguintes controladas: 

Nome Negócio Direta Indireta Direta Indireta

Editora Ática S.A. Editora de Livros Didáticos 100  - 100  - 

Editora Scipione S.A. Editora de Livros Didáticos 100  - 100  - 

Sistema de Ensino Abril Educação S.A. Sistema de Ensino e Cursos Preparatórios 100  - 100  - 

Curso P.H. Ltda. (i) Cursos Preparatórios 100  - 100  - 

Sistema P.H. de Ensino Ltda. (i) Colégios de Ensino Fundamental e Médio 100  - 100  - 

Maxiprint Gráfica e Editora Ltda. Sistema de Ensino 100  - 100  - 

Central Abril Educação e Participações Ltda. (CAEP) Colégios, Cursos Preparatórios, Ensino Técnico e Profissionalizante 100  - 100  - 

Investimentos CAEP:
   Nice Participações S.A. Assessoria Empresarial  - 64,86  - 64,86

        ETB Editora Técnica do Brasil Ltda.
Edição integrada e a impressão de livros, material didático , outros produtos 
gráficos e cursos profissionalizantes.

 - 99,99  - 99,99

   Escola Satélite S.A. Cursos Telepresenciais  - 51  - 51

   Edumobi Tecnologia de Ensino Móvel Ltda. Rede de Ensino Móvel  - 100  - 100

   SGE Comércio de Material Didático S.A. Distribuição de Sistema de Ensino  - 100  - 100

   Jafar Sistema de Ensino e Cursos Livres S.A. Cursos Preparatórios para Concurso Público  - 51  - 51

   RBBF Participações S.A. (ii) Escola de Inglês para Crianças e Adolescentes  - 51  - 51

        Red Balloon Curso de Inglês Ltda. (ii)
Participação em outras sociedades, como quotista ou acionista no país ou 
no exterior

 - 
99,99

 - 
99,99

        Red Balloon Brasil Franchising Ltda. (ii)
Participação em outras sociedades, como quotista ou acionista no país ou 
no exterior

 - 
100

 - 
100

   Ei Você Educação Interativa Ltda. E-learning de Treinamento Profissionalizante e Cursos Livres  - 100  - 100

   Central de Produções GWUP S.A. (iii) Escola de Inglês para Adolescentes e Adultos  - 100  -  - 

   Colégio Motivo Ltda. (iv) Escola de ensino fundamental e médio -      100  -  - 

   Park Carapuceiro Serviços  Ltda. (iv)
Comércio de livros, artigos de papelaria, fardamento  e prestação de 
serviços -      100

 -  - 

   ACEL Administração de Cursos Educacionais Ltda. (vi) Participação em escolas de ensino infantil,  fundamental e médio -      100  -  - 

31/12/2013 31/12/2012
Participação %

 
 

(i) Grupo P.H. 
(ii)  Grupo Red Balloon 
(iii)  Grupo Wise Up (Nota 34.a)  – Combinação de negócios Wise Up).  
(iv) Grupo Motivo (Nota 34.b) – Combinação de negócios Motivo). 
(v) Em 30 de agosto de 2013, a Companhia através da sua controlada indireta Nice Participações S.A. concluiu  a negociação de venda 

do total do capital social da ETB Instituto Educacional Alberto Santos Dumont Ltda. e do capital social da ETB Escolas Técnicas do 
Brasil Ltda.. 

(vi) Grupo Sigma (Nota 34.c) – Combinação de negócios Sigma). 
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Segue abaixo a participação da Companhia nos resultados das controladas, todas as empresas limitadas 
ou Companhias de capital fechado, como também no total de seus ativos (incluindo ágio) e passivos: 
 

31 de dezembro de 2013 Ativo Passivo
Resultado em 31 de 

dezembro de 2013

Editora Ática S.A.                     425.846           292.733                        55.805 
Editora Scipione S.A.                     186.980           123.535                          9.171 
Sistema de Ensino Abril Educação S.A.                     266.084           336.134                        46.495 
Amortização da Mais Valia - Sistema de Ensino Abril Educação S.A.                                 -                      -                       (11.912)
Grupo PH                     107.058             87.584                        21.765 
Mais Valia - Grupo PH                                 -                      -                         (2.107)
Maxiprint Gráfica e Editora Ltda.                       27.639               3.364                          3.692 
Mais Valia - Maxiprint                                 -                      -                         (1.227)
Central Abril Educação e Participações Ltda. (CAEP)                     113.038             12.503                         (4.160)
Mais Valia  - CAEP                      -                         (5.244)
Grupo Wise Up                     423.486           615.503                         (6.860)
Mais Valia  - Grupo Wise Up                                 -                              (80)
SGE Comércio de Material Didático Ltda.                       30.258             19.557                                  - 
Grupo Motivo                       42.443             28.030                                  - 
Mais Valia  - Grupo Motivo                                 -                      -                            (613)
Grupo Sigma                       58.384             38.152                                  - 
Mais Valia  - Grupo Sigma                                 -                      -                            (147)
Total                  1.681.216        1.557.095                      104.578 

31 de dezembro de 2013 Ativo Passivo
Resultado em 31 de 

dezembro de 2013

Nice Participações S.A. (ETB)                         5.170                  823                         (1.000)
Escola Satélite S.A.                         3.342                  839                            (425)
Mais Valia - Satélite                                 -                      -                            (112)
Edumobi Tecnologia de Ensino Móvel Ltda.                         3.558                  267                            (116)
SGE Comércio de Material Didático S.A.                                 -                      -                          2.083 
Mais Valia - SGE                                 -                      -                         (3.007)
Jafar Sistema de Ensino e Cursos Livres S.A.                         7.632               2.302                          5.280 
Mais Valia - Jafar                                 -                      -                              (52)
Grupo Red Balloon                       21.184             10.417                          8.475 
Mais Valia - Grupo Red Balloon                                 -                      -                            (194)
Ei Você Educação Interativa Ltda.                         1.345                    75                         (1.285)
Grupo Wise Up                                 -                      -                        15.683 
Mais Valia - Grupo Wise Up                                 -                      -                         (1.880)
Grupo Motivo                                 -                      -                          1.683 
Grupo Sigma                                 -                      -                             688 
Total                       42.231             14.723                        25.821 

Investimento direto

Investimento indireto  (i)

 
 
(i) Investimentos CAEP – Central Abril Educação e Participações Ltda.. 
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31 de dezembro de 2012 Ativo Passivo
Resultado em 31 de 

dezembro de 2012

Editora Ática S.A.            286.611           140.681                      47.322 
Editora Scipione S.A.            179.426             76.492                      24.854 
Sistema de Ensino Abril Educação S.A.            277.229           408.773                      32.974 
Amortização da Mais Valia - Sistema de Ensino Abril Educação S.A.                        -                      -                    (13.639)
Grupo PH            121.100             93.392                      13.777 
Amortização da Mais Valia - Grupo PH                        -                      -                      (2.107)
Maxiprint Gráfica e Editora Ltda.              28.493               7.910                        6.971 
Amortização da Mais Valia - Maxiprint                        -                      -                      (1.235)

Central Abril Educação e Participações Ltda. (CAEP)            101.267             65.694                      (3.331)
Total            994.126           792.942                    105.586 

31 de dezembro de 2012 Ativo Passivo
Resultado em 31 de 

dezembro de 2012

Nice Participações S.A. (ETB)                4.347               2.746                         (865)
Combinado PH
Escola Satélite S.A.                3.639                  711                         (645)
Edumobi Tecnologia de Ensino Móvel Ltda.                1.537               2.009                         (473)
SGE Comércio de Material Didático S.A.              11.530               6.137                           488 
Jafar Sistema de Ensino e Cursos Livres S.A.                1.754                  442                             85 
RBBF Participações S.A.                9.668               4.352                             56 
Total              32.475             16.397                      (1.354)

Investimento direto

Investimento indireto  (i)

 
 
(i) Investimentos CAEP – Central Abril Educação e Participações Ltda.. 
 

13.1 Valor justo contrato FIFA 
 
Conforme mencionado na Nota 34.a, em 30 de abril de 2013 a Companhia, por meio de sua controlada 
CAEP efetuou a aquisição do Grupo Wise up, e na mensuração dos valores justos dos ativos 
adquiridos e passivos assumidos na data da aquisição, a Companhia identificou um contrato de 
publicidade mantido com a Federação Internacional de Futebol Associado (“FIFA”), no montante total 
de R$ 54.000, e período de vigência de 2 anos, a contar da data de assinatura do referido contrato. Esse 
contrato de publicidade compreendia três componentes: (i) ingressos para os jogos da Copa das 
Confederações, jogos amistosos da seleção brasileira, e para os jogos da Copa do Mundo; (ii) direito 
de exposição da Marca Wise up nos eventos mencionados no item (i) anteriormente mencionado; e (iii) 
concessão de direitos de uso da marca FIFA nas campanhas publicitárias efetuadas pela Companhia 
para exposição da Wise up.  
 
No quadro abaixo é demonstrada a segregação, por componente, dos valores do contrato FIFA e o 
correspondente valor justo, apurado em laudo emitido por especialistas contratados pela Administração 
da Companhia: 
 

Ajuste Cronograma de Amortização
Componentes Contrato Valor Justo Valor Justo 30/06/13 30/06/14 31/07/14

Ingressos para jogos 468                -                468              (121)           (292)            (54)        
Direito de exposição da Marca 10.210           -                10.210          (2.042)         (6.892)          (1.276)    
Concessão de direitos FIFA 43.322           (43.322)          -               -             -              -        

54.000          (43.322)        10.678         (2.163)        (7.184)         (1.330)    
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Como resultado da avaliação a valor justo do contrato FIFA, a Administração da Companhia concluiu 
que a parcela correspondente à “Concessão de direito FIFA”, no montante de R$ 43.322 possuía valor 
justo de zero, justificado pela ausência de benefício econômico futuro que esse componente representa 
ao negócio da Wise up. Dessa forma, tendo em vista que nas demonstrações financeiras individuais de 
sua controlada GWUP esse contrato foi reconhecido na rubrica de despesas antecipadas à medida que 
os desembolsos são efetuados e amortizados com base na veiculação da publicidade, nas 
demonstrações financeiras consolidadas a Companhia efetuou o correspondente ajuste de forma a 
refletir o valor justo de zero.  
 
Abaixo está demonstrado o  ajuste, no valor bruto de R$12.525 (efeito líquido de R$ 3.869), efetuado 
no 4º trimestre de 2013, para a adequação da amortização dos componentes ingressos de jogos e direito 
de exposição da marca, decorrente do valor justo apurado (R$ 2.163 em 2013): 
 

30/06/13 30/09/13 31/12/13 Total 
Amortização do contrato  reconhecido 
via equivalência patrimonial (2.260)        (3.772)            (8.656)            (14.688)      
Ajuste Valor Justo -             -                 12.525            12.525       

(2.260)       (3.772)           3.869            (2.163)      

Amortização

 
 

13.2 Aquisição MSTech 
 

Em 19 de dezembro de 2013, por meio da controlada CAEP, a Companhia adquiriu 22,7% da MSTech 
Educação e Tecnologia S.A. pelo montante de R$ 25.000, com o objetivo de  fortalecer a nossa 
atuação na área de Tecnologia da Educação e melhorar a aprendizagem dos alunos que utilizam os 
conteúdos e serviços da Abril Educação. 
 
Em 31 de dezembro de 2013 esta participação societária inicial na referida Companhia é de R$ 4.434, 
registrado na rubrica “Investimentos” e R$ 20.566 registrado na rubrica Intangível, ambos no 
Consolidado. 

 
No aniversário de 5 anos dessa aquisição, conforme prevê a Opção de Compra, a Companhia  poderá 
adquirir o restante do capital social da MSTech por 70% do múltiplo de EBITDA consolidado da 
Companhia, multiplicado pelo EBITDA da MSTech, deduzida a dívida líquida. Já na Opção de Venda, 
os sócios da MSTech poderão vender a totalidade de suas ações à Companhia por 70% do múltiplo de 
EBITDA consolidado da Companhia, multiplicado pelo EBITDA da MSTech, expurgada a divida 
líquida. Até o final de 2015 a Companhia poderá revender sua participação aos sócios majoritários 
caso o desempenho da MSTech fique muito abaixo das expectativas. 
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13.3 Reorganização Societária 
 
Conforme Protocolos e Justificação de Incorporação datados de 02 de novembro de 2013 e 31 de dezembro 
de 2013, a controlada CAEP promoveu uma reestruturação societária por meio da cisão parcial de seus 
ativos e passivos relacionados às controladas Central de Produções GWUP S.A. (Wise Up), SGE Comércio 
de Material Didático Ltda., Colégio Motivo Ltda., Park Carapuceiro Serviços Ltda. e Administração de 
Cursos Educacionais Ltda., seguidas a incorporações reversas. Referidas reestruturações societárias tem a 
finalidade de simplificar a estrutura operacional da Companhia e gerar benefícios de ordem econômica, 
bem como permitir um melhor aproveitamento dos recursos das empresas envolvidas, racionalizando suas 
inter-relações operacionais e administrativas. Os efeitos dessa reestruturação estão demonstrados a seguir: 
 

Grupo Sigma
Central de SGE Comércio Park Administração
Produções de Material Colégio Carapuceiro de Cursos

GWUP S A Didático Ltda. Motivo Ltda. Serviços Ltda. Educacionais Ltda. Total

Data de incorporação 1/11/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013

Ativo
  Não circulante 981.610 47.175 103.598 1.446 135.725 1.269.554

981.610 47.175 103.598 1.446 135.725 1.269.554

Passivo
  Circulante 806                10.643                  11.478                -                         5.523                         28.450         
  Não circulante 561.516         -                            11.478                -                         22.091                       595.085       

562.322       10.643                22.956              -                         27.614                     623.535     

Total do acervo líquido 419.288 36.532 80.642 1.446 108.111 646.019 

Grupo Motivo

 
 

As realizações dessas reorganizações societárias não geraram qualquer impacto no resultado e patrimônio 
líquido da Companhia. 
 
Adicionalmente, conforme Interpretação Técnica do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - ICPC 09 
(R1), o saldo de ágio previamente existente na CAEP foi baixado nas demonstrações financeiras 
individuais da Central de Produções GWUP S.A., SGE Comércio de Material Didático Ltda., Colégio 
Motivo Ltda., Park Carapuceiro Serviços Ltda. e Administração de Cursos Educacionais Ltda. quando das 
incorporações pelas próprias empresas acima especificadas, sendo reconstituído nas demonstrações 
financeiras da controladora Abril Educação S.A.  
 
Abaixo demonstramos o mapa de reorganização societária realizado para as empresas mencionadas acima: 
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14. INTANGÍVEL 

Ágio
Marcas e 
patentes

Carteria de 
clientes

Contrato de 
não 

competição
Direito 

readquirido
Portifólio de 

apostilas
Sistemas de 
computação

Direito 
de uso

Custos  de 
desenvolvimento 

de softwares 
gerados 

internamente Outros Total
Em 31 de dezembro de 2012
Saldo inicial 416.360         206.943    263.931       3.125               -                       24.267           8.968               -             2.473                     108         926.175         
  Adições -                     102           -                  -                      -                       -                    1.324               4.531     4.624                     51           10.632           
  Adições por aquisições de empresas 34.834           32.712      6.333           2.736               5.967                -                    38                    -             36                          213         82.869           
Ajuste preço de aquisição 1.005             -                -                  -                      -                       -                    -                      -             -                             -              1.005             
  Transferências 327                (2.388)       1.526           598                  -                       (63)                3.239               -             (2.820)                    -              419                

Amortizações -                     -                -                  -                      -                       -                    (2.784)             (1.687)    (1)                           (6)            (4.478)            
Amortizações mais valia -                     -                (16.659)       (1.259)             -                       (5.624)           (14)                  -             -                             -              (23.556)          

Saldo contábil, líquido 452.526       237.369  255.131     5.200             5.967              18.580         10.771           2.844    4.312                    366        993.066       

Em 31 de dezembro de 2013
Saldo inicial 452.526         237.369    255.131       5.200               5.967                18.580           10.771             2.844     4.312                     366         993.066         
  Adições -                     1               3.810           -                      -                       2.203             4.077               -             12.515                   1.426      24.032           
  Adições por aquisições de empresas(i)  732.913         223.003    186.526       24.849             -                       15.767           106                  -             -                             -              1.183.164      
  Ajuste preço de aquisição (ii) 656                -                -                  -                      -                       -                    -                      -             -                             -              656                

  Baixa por aquisições de empresas(iii)  -                     (2)              -                  -                      -                       -                    -                      -             (16)                         (6)            (24)                 
  Baixas -                     (200)          -                  -                      -                       -                    -                      -             -                             -              (200)               
  Transferências -                     100           -                  -                      -                       -                    1.792               -             (1.792)                    (100)        -                     
  Transferências mais valia 8.278             (7.170)       (517)            (820)                -                       229                -                      -             -                             -              -                     

Amortizações -                     -                -                  -                      -                       (605)              (3.586)             (1.360)    -                             (296)        (5.847)            
Amortizações mais valia -                     -                (30.815)       (4.036)             (2.685)              (7.120)           (14)                  -             -                             -              (44.670)          

Saldo contábil, líquido 1.194.373    453.101  414.135     25.193           3.282              29.054         13.146           1.484    15.019                  1.390     2.150.177    

Consolidado

 
 

 
(i) Conforme mencionado na Nota 34, a Companhia, por meio de sua controlada CAEP, efetuou a aquisição das seguintes empresas: a) Wise Up em 30 de abril 

de 2013; b) Grupo Motivo em 05 de julho de 2013; e c) Grupo Sigma em 01 de outubro de 2013. Os respectivos valores referentes ao preço pago, alocação do 
preço de compra, e demais informações referentes a essa aquisição estão descritos nessa nota. 
 

(ii)  Ajuste do preço de aquisição da RBBF Participações S.A.. 
 

(iii)  Conforme mencionado na Nota 13 a Abril Educação S.A, por meio de sua controlada indireta Nice Participações S.A., realizou a venda  em 30 de agosto de 
2013 da ETB Instituto Educacional Alberto Santos Dumont Ltda. e da ETB Escolas Técnicas do Brasil Ltda.. 
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Carteria de 
clientes

Contrato de 
não 

competição
Direito 

readquirido
Portifólio de 

apostilas
Sistemas de 
computação

Direito de 
uso

Taxas de amortização  % aa 15% 33,33%
Taxas de amortização Anglo  % aa 5,33% 50% 18%
Taxas de amortização PH  % aa 8,57% 20%
Taxas de amortização Maxiprint  % aa 21,43% 20% 20%
Taxas de amortização SGE  % aa 31,57% 20% 30,03%
Taxas de amortização Red Balloon  % aa 10,00% 33%
Taxas de amortização Satélite  % aa 20%
Taxas de amortização Jafar % aa 50%
Taxas de amortização Wise Up % aa 10,00% 20% 16,67%
Taxas de amortização Motivo % aa 20% 28,57%
Taxas de amortização Sigma % aa 20%  
 
 
 

Segue abaixo um resumo do ágio (Goodwill) por empresa: 
 

2013 2012
Abril Educação S.A. 

Editora Ática S.A. (Editoras) 10.310                   10.310                   
Editora Scipione S.A. (Editoras) 3.312                     3.312                     
Sistema de Ensino Abril Educação S.A. 231.178                  231.178                  
Curso P.H. Ltda. 48.488                   48.488                   
Sistema P.H. de Ensino Ltda. 96.951                   96.951                   
Maxiprint Gráfica e Editora Ltda. 23.223                   23.221                   
Nice Participações S.A. (ETB) 4.232                     4.232                     
Escola Satélite S.A. 2.792                     4.000                     
SGE Comércio de Material Didático S.A. 23.677                   23.677                   
Jafar Sistema de Ensino e Cursos Livres S.A. 1.860                     4.898                     
RBBF Participações S.A. 15.437                   2.259                     
Wise Up 551.801                  -                            
Grupo Motivo 68.892                   -                            
Grupo Sigma 91.654                   -                            
MSTech 20.566                   -                            

1.194.373             452.526                 
 
Teste de redução ao valor recuperável dos ativos 
 
O Grupo avaliou a recuperação do valor contábil do goodwill utilizando o conceito do valor em uso, através 
da metodologia do fluxo de caixa descontado das unidades geradoras de caixa, representativa do conjunto de 
bens tangíveis e intangíveis utilizados no desenvolvimento e venda dos seus serviços. O processo de 
determinação do valor em uso envolve utilização de premissas, julgamentos e estimativas sobre os fluxos de 
caixa para um período de cinco anos  e a perpetuidade a partir do 5º ano até 10 anos, tais como taxas de 
crescimento das receitas, custos e despesas, investimentos e taxas de descontos. As premissas sobre 
projeções de crescimento dos fluxos de caixa futuro para o período de cinco anos são baseadas no plano de 
negócios do Grupo, aprovado pela Administração, bem como em dados comparáveis de mercado e 
representam a melhor estimativa da Administração, das condições econômicas que existirão durante a vida 
econômica das diferentes unidades geradoras de caixa. Os fluxos de caixa futuros foram descontados com 
base no custo médio ponderado de capital. 
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As principais premissas utilizadas nos cálculos do valor em uso em 31 de dezembro de 2013 são as que se 
seguem: 
 

Editoras Anglo P.H. Maxiprint SGE RBBF Wise Up Motivo Sigma
Margem bruta 67,10% 73,20% 67,40% 75,90% 36,90% 64,20% 96,90% 72,10% 64,20%
Taxa média de 
crescimento (i) 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
Taxa de desconto 13,10% 13,10% 13,10% 13,10% 13,10% 13,10% 13,10% 13,10% 13,10% 
 
(i) Taxa de crescimento utilizada para extrapolar os fluxos de caixa após o período orçado. 
 
 
Em 31 de dezembro de 2012 as premissas utilizadas no cálculo foram as seguintes: 

Editoras Anglo P.H. Maxiprint SGE RBBF
Margem bruta 60,20% 73,20% 69,50% 80,90% 46,00% 65,50%
Taxa média de crescimento 5,00% 12,60% 7,30% 13,10% 9,10% 8,70%
Taxa de desconto 13,42% 13,42% 13,42% 13,63% 17,39% 15,78%

 
A taxa pré-fixada de desconto utilizado corresponde à variação do CDI na data do encerramento do 
exercício mais o spread da dívida no valor de 2,89% a.a. em 31 de dezembro de 2013 e (2012 – 2,6 % a.a), 
no qual refletem riscos específicos em relação aos segmentos. 
 

Em 31 de dezembro de 2013, a Administração não identificou nenhuma perda por impairment em ágio e 
outros intangíveis com vida útil indefinida e nenhum indicativo de impairment para os ativos com vida útil 
definida. 
 

 
15. IMOBILIZADO 
 

Veículos 33,33% 469        150                        (111)             (205)                      303                 

469        150                        (111)             (205)                      303                 

Baixas Depreciações

Saldo líquido 

em 31/12/13

Controladora
Taxas 

anuais de 

depreciação

Saldo 
líquido 

em 
31/12/12 Adições
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Terrenos - 2.402         -            -          1.496            -                  -                     -                    -                       3.898          
Edifícios 3% 34.471       22         -          5.417            -                  (26)                 (2.051)            -                       37.833        
Instalações 20% 1.973         540        -          63                (60)              (290)                -                    (31)                   2.195          
Máquinas e  equipamentos  industriais 27% 8.417         1.210     (887)     1.320            (13)              (1.157)             -                    -                       8.890          
Móveis e utensílios 10% 2.241         1.692     (7)         1.790            (14)              (707)                -                    (118)                 4.877          
Veículos 33,33% 4.494         1.314     (244)     9                  -                  (3.158)             -                    -                       2.415          
Equipamentos de computação 40% 3.652         2.719     (37)       721              (87)              (1.922)             -                    -                       5.046          
Outras imobilizações 20% 793            194        (731)     86                (24)              (13)                 -                    -                       305             
Benfeitorias em imóveis de terceiros 10% 7.187         3.855     -          739              (2)                (1.584)             -                    (165)                 10.030        
Imobilizações em andamento - 1.674         3.679     -          -                  -                  -                     -                    314                   5.667          

67.304      15.225  (1.906) 11.641         (200)            (8.857)            (2.051)           -                       81.156       

Consolidado
Saldo 

líquido em 

31/12/13

Baixas Depreciações
Depreciações               

mais valia

Taxas 

anuais de 

depreciação

Saldo 

líquido em 

31/12/12

Adições

Adições por 
aquisições 

de empresa 
(i)

Baixa por 
venda de 

empresa (ii)
Transferências

 
 
(i) Referente aquisição Grupo WiseUp, Grupo Motivo e Grupo Sigma (Nota 34). 
 
(ii)  Referente a venda da ETB Santos Dumont e ETB  Escolas técnicas (Nota 13) 
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Terrenos - 2.402           -                -                    -                -                 -                   -                        2.402               
Edifícios 3% 36.572         -                -                    -                (8)               (2.045)           (48)                    34.471             
Instalações 20% 1.563           10             -                    -                (272)            -                   672                    1.973               
Máquinas e  equipamentos  industriais 27% 7.070           1.491         693                -                (836)            -                   (1)                      8.417               
Móveis e utensílios 10% 1.837           519            176                -                (330)            -                   39                      2.241               
Veículos 33,33% 6.736           966            437                (129)          (3.542)         -                   26                      4.494               
Equipamentos de computação 40% 2.492           2.934         226                (650)          (1.326)         -                   (24)                    3.652               
Outras imobilizações 20% 69                727            1                   -                (4)               -                   -                        793                  
Benfeitorias em imóveis de terceiros 10% 2.246           1.660         164                -                (933)            -                   4.050                 7.187               
Imobilizações em andamento - 4.124           2.683         -                    -                -                 -                   (5.133)                1.674               

65.111        10.990      1.697            (779)          (7.251)        (2.045)          (419)                  67.304            

Consolidado

Transferências
Saldo líquido 

em 31/12/12

Taxas 
anuais de 

depreciação

Saldo líquido 

em 31/12/11
Adições

Adições por 
aquisição de 

empresas
Depreciações

Depreciações               
mais valia

Baixas

 
 

A Administração não identificou nenhum indicativo de impairment em 31 de dezembro de 2013. Dessa forma, não houve a necessidade de realizar cálculo 
de impairment para esses ativos. 
 
Em 31 de dezembro de 2013 e em 31 de dezembro de 2012, a Companhia não possui ativos qualificáveis ou operações de créditos elegíveis à capitalização 
de juros no ativo imobilizado. 
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16. FORNECEDORES E DEMAIS CONTAS A PAGAR 
 

2013 2012 2013 2012
Fornecedores nacionais (i) 5.778                  2.426                    71.848                    68.434                  
Fornecedores estrangeiros -                          -                            11.102                    7.985                    
Salários e encargos sociais 6.647                  8.752                    72.406                    61.674                  
Recebimentos antecipados de clientes -                          -                            24.429                    9.406                    
Receita diferida (ii) -                          -                            7.763                      -                            
Direitos autorais a pagar -                          43                         19.096                    17.235                  
Outras contas a pagar 18.642                -                            31.154                    13.513                  

31.067               11.221                 237.798                178.247              

Circulante                  30.781                    11.221                    232.280                  178.247 
Não Circulante 286                     -                                                   5.518 -                            

Controladora Consolidado

 
 

(i) O saldo de fornecedores nacionais refere-se substancialmente à compra de matéria-prima (papel) e 
tem prazos médios de pagamentos de 180 dias (2012 –180 dias).  

 
(ii)  Referem-se a receitas com franquias da Wise Up no valor de R$ 7.763, cobradas pela utilização 

contínua de direitos concedidos por contrato ou por outros serviços prestados durante o prazo 
acordado, sendo reconhecidas como receitas quando os serviços forem prestados ou os direitos 
utilizados. Tal receita é diferida e reconhecida no resultado do exercício em conformidade com o 
regime de competência, em média essa receita é reconhecida no período de 5 (cinco) anos. 

 
 
 

17. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 
 

Não Não

Circulante Circulante Circulante Circulante

Debêntures colocadas                 65.070               638.308                      570               215.000 

Empréstimos e financiamentos:

  Em moeda nacional:

    BNDES - FINAME                 15.885                 23.038                   9.993                 32.073 

    Empréstimos bancários                 11.239                 10.485                 11.546                 20.894 

Total dos empréstimos e 
   financiamentos                 27.124                 33.523                 21.539                 52.967 

              92.194             671.831               22.109             267.967 

Consolidado

31 de dezembro de 2013 31 de dezembro de 2012
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17.1 Os empréstimos e financiamentos de longo prazo e as debêntures, em 31 de dezembro de 2013, têm 
seus vencimentos distribuídos da seguinte forma: 

 
Vencimento R$ % sobre total

2015 75.602               11,25%
2016 217.861             32,43%
2017 218.613             32,54%
2018 159.755             23,78%

671.831           100,00%
 

 
17.2   Debêntures 
 
17.2.1 Sistema de Ensino Abril Educação S.A. 
 

Em 18 de junho de 2012, foi realizada a Segunda Emissão de Debêntures da controlada Sistema de 
Ensino Abril Educação S.A., em série única, sob a forma nominativa, escritural e não conversível 
em ações, nos termos da Instrução CVM 476, no valor total de R$ 215.000 (duzentos e quinze 
milhões) e 215 quantidades, com o valor unitário de R$ 1.000 (um milhão), com liquidação 
financeira em 29 de junho de 2012, sem cláusula de opção para repactuação programada. Os 
recursos obtidos por meio desta emissão foram destinados a liquidação integral das debêntures da 
Primeira Emissão. Os custos de transação incorridos com a Segunda Emissão de Debêntures não 
foram relevantes (R$ 2.597) e, nesse caso, registrados diretamente no resultado do exercício em que 
ocorreram. As debêntures têm prazo de vigência de 5 anos e vencerão em 18 de junho de 2017. A 
amortização do principal será realizada em 4 parcelas anuais a partir de 18 de junho de 2014, com 
remuneração de CDI + 1,70% ao ano, pagos semestralmente a partir de 18 de dezembro de 2012. 
Em 21 de outubro de 2013, foi realizada uma Assembleia Geral de Debenturistas autorizando a 
alteração dos indicadores financeiros.  

 
17.2.2 CAEP – Central Abril Educação e Participações S.A. 

 
Em 22 de abril de 2013, foi realizada a Primeira Emissão de Debêntures da controlada CAEP – 
Central Abril Educação e Participações S.A. (CAEP), em série única, sob a forma nominativa, 
escritural e não conversível em ações, nos termos da Instrução CVM 476, no valor total de R$ 
280.000 (duzentos e oitenta milhões) e 280 quantidades, com o valor unitário de R$ 1.000 (um 
milhão), com liquidação financeira em 29 de abril de 2013, sem cláusula de opção para repactuação 
programada. Os recursos obtidos por meio desta emissão foram destinados ao pagamento de parte 
do preço de aquisição do  do controle acionário das sociedades da marca Wise Up, das despesas 
relacionadas à aquisição e  reforço do capital de giro da Companhia e das sociedades  controladas. 
As debêntures têm prazo de vigência de 5 anos com vencimento final em 22 de abril  de 2018. A 
amortização do principal será realizada em 3 parcelas anuais a partir de 22 de abril de 2016, com 
remuneração de CDI + 1,45% ao ano,sendo que os juros são pagos semestralmente a partir de 22 de 
outubro de 2013. Em 2 de novembro de 2013, os acionistas da CAEP e acionistas da Central de 
Produções GWUP S.A. (GWUP) aprovaram, em Assembleia Geral Extraordinária, a cisão parcial 
da CAEP, com versão da parcela cindida para a GWUP, na qual se encontravam as obrigações 
decorrentes das debêntures. Assim a GWUP passa a ser a nova credora, conforme previamente 
aprovado na Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 30 de Abril de 2013. 
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17.2.3 Editora Ática S.A. 
 

Em 30 de setembro 2013, foi realizada a Primeira Emissão de Debêntures da controlada Editora 
Ática S.A., em série única, sob a forma nominativa, escritural e não conversível em ações, nos 
termos da Instrução CVM 476, no valor total de R$ 140.000 (cento e quarenta milhões) e 140 
quantidades, com o valor unitário de R$ 1.000 (um milhão), com liquidação financeira em 1º de 
outubro de 2013, sem cláusula de opção para repactuação programada. Os recursos obtidos por 
meio desta emissão foram destinados integralmente a gestão ordinária de suas atividades bem como 
no financiamento das aquisições do Grupo Abril Educação. As debêntures têm prazo de vigência de 
5 anos e com vencimento final em 30 de setembro de 2018. A amortização do principal será 
realizada em 3 parcelas anuais a partir de 30 de setembro de 2016, com remuneração de CDI + 
1,50% ao ano, sendo que os juros são pagos semestralmente a partir de 30 de março de 2014. 

 
17.2.4 Editora Scipione S.A. 
 

Em 30 de setembro 2013, foi realizada a Primeira Emissão de Debêntures da controlada Editora 
Scipione S.A., em série única, sob a forma nominativa, escritural e não conversível em ações, nos 
termos da Instrução CVM 476, no valor total de R$ 60.000 (sessenta milhões) e 60 quantidades, 
com o valor unitário de R$ 1.000 (um milhão), com liquidação financeira em 3 de outubro de 2013, 
sem cláusula de opção para repactuação programada. Os recursos obtidos por meio desta emissão 
foram destinados integralmente a gestão ordinária de suas atividades. bem como no financiamento 
das aquisições do Grupo Abril Educação. As debêntures têm prazo de vigência de 5 anos e com 
vencimento final em 30 de setembro de 2018. A amortização do principal será realizada em 3 
parcelas anuais a partir de 30 de setembro de 2016, com remuneração de CDI + 1,50% ao ano, 
sendo que os juros pagos semestralmente a partir de 30 de março de 2014. 

 
Para manutenção das condições contratuais a Companhia Fiadora, que é a Abril Educação S.A. se 
obriga a manter indicadores financeiros (“Covenants”) mencionados abaixo, durante o período de 
vigência  das debêntures emitidas pelo Sistema de Ensino Abril Educação S.A., Central de 
Produções GWUP S.A., Editora Ática S.A., Editora Scipione S.A., calculados com base nas 
demonstrações financeiras consolidadas anuais:  

 

(i) Índice de alavancagem igual ou inferior a 3,0 em 31 de dezembro de 2012 (somente    
Sistema de Ensino Abril Educação S.A.);  3,5 em 31 de dezembro de 2013; 3,0 em 31 de 
dezembro de 2014; e 2,5 a partir de 31 de dezembro de 2015 e anos subsequentes. Índice 
de alavancagem é a relação entre a dívida líquida e o Lucro antes dos Juros, Impostos, 
Depreciação e Amortização (EBITDA); e 
 

(ii)  Índice de cobertura de juros igual ou superior a 1,5  em 31 de dezembro de 2012 
(somente Sistema de Ensino Abril Educação S.A.)  e 2013 e 2,0 a partir de  31 de 
dezembro de 2014  e anos subsequentes. Índice de cobertura de juros é a relação entre o 
EBITDA e as despesas financeiras relativas ao período de 12 meses imediatamente 
anteriores, apurado com base nas demonstrações financeiras consolidadas anuais da 
Companhia Fiadora. 

 
Em 31 de dezembro de 2013, a Companhia Fiadora Abril Educação S.A. cumpriu todos os 
requisitos vigentes.  
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17.3   BNDES - FINAME 

 
As controladas Editora Ática S.A. e Editora Scipione S.A. dispõem de uma linha de crédito junto ao 
BNDES (FINAME), conforme segue abaixo: 
 
- Linhas de crédito no valor de R$ 20.000 na Editora Ática S.A. e R$ 19.500 na Editora Scipione 
S.A., destinados ao incremento e financiamento da produção de livros didáticos com encargos 
financeiros que variam entre 3,25% e 4,80% a.a., além da TJLP. O valor principal dos empréstimos 
tem prazos de vencimento entre 36 e 48 meses. Em 31 de dezembro de 2013, os saldos dessas 
operações correspondem a R$ 4.030 (Editora Ática S.A.)  e R$ 3.888 (Editora Scipione S.A.).  
 
- Linhas de crédito no valor de R$ 20.382 na Editora Ática S.A. e R$ 10.088 na Editora Scipione 
S.A., destinados ao financiamentos dos gastos com Plano Editorial e Impressão (serviços gráficos e 
aquisição de papel) com encargos financeiros que variam entre 2,75% e 3,25% a.a. + TJLP + 1% a.a.. 
O valor principal dos empréstimos tem prazos de vencimentos entre 15/07/2015 e 15/01/2018, com 
carências entre 18 e 48 meses, sendo que neste período os juros são pagos trimestralmente e 
posteriormente mensalmente. Em 31 de dezembro de 2013 o saldo dessas operações correspondem a 
R$ 20.735 (Editora Ática S.A.) e R$ 10.270 (Editora Scipione). 
 

17.4     Empréstimos bancários 
 
Em 1º de outubro de 2010, as controladas Editora Ática S.A. e Editora Scipione S.A. renegociaram a 
cédula de crédito e dentre as condições negociadas foi alterado o cronograma de pagamentos 
passando a ser amortizado em 6 parcelas com vencimentos semestrais, nos meses de abril e outubro 
de cada ano, tendo a primeira parcela liquidada em 3 abril de 2013 e a última parcela terá vencimento 
em 6 de outubro de 2015. Sobre o saldo devedor há incidência de juros atrelados à  variação do CDI 
+ 2% a.a., a serem pagos semestralmente juntamente com a amortização da parcela do principal. 
 
Em 6 de Junho de 2013, as controladas Editora Ática S.A. e Editora Scipione S.A. renegociaram a 
cédula de crédito, tendo sido alterada a taxa de juros, passando a vigorar a partir de Outubro de 2013,  
para 100% da variação do CDI + 1,8% a.a.. As demais cláusulas e condições não foram alteradas. 
 
Este contrato de empréstimo contém cláusulas restritivas à observância de certos indicadores 
financeiros a serem medidos pela Companhia  fiadora  que é a Abril Educação S.A., calculados com 
base nas demonstrações financeiras consolidadas anuais da Companhia, nos pagamentos antecipados 
mediante a venda de ativos, bem como restrições na distribuição de dividendos e outras operações 
com partes relacionadas ou participação em outras Companhias.  

 
(i) Índice de alavancagem apurado na Companhia de no máximo 3,5 para 2012 e 2013, 3,0 para 

o exercício de 2014 e 2,5 para os exercícios sociais a partir de 2015 – Índice de alavancagem 
é a relação entre a dívida líquida (exceto o endividamento proveniente do REFIS IV) e o 
Lucro antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA); e 
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(ii)  Índice de cobertura de juros de no mínimo 2,0 para 2012, 1,5 para o exercício social 2013 e 
2,0 a partir de 2014 - Índice de cobertura de juros é a relação entre o EBITDA e as despesas 
financeiras (excetuado o endividamento proveniente do REFIS IV) relativas ao período de 12 
meses imediatamente anteriores, apurado com base nas demonstrações financeiras 
consolidadas da Companhia fiadora. 

 
Em 31 de dezembro de 2013, a Companhia  cumpriu com todos os requisitos vigentes. 
 
Em 31 de dezembro de 2013 a taxa média para  empréstimos e financiamentos é de CDI + 1,63% a.a. 
(spread) e para BNDES-Finame de  4,08% a.a.. 
 
 

18. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR 
 

2013 2012 2013

Circulante Circulante  Circulante Circulante
Não 

Circulante

REFIS e PAES  (i) -                           -                        2.954                        3.824            2.790            
COFINS 4                           2                       1.447                        935               -                    
INSS -                           1                       399                           254               -                    
IRRF 4                           2                       531                           458               -                    
ISS -                           -                        1.457                        981               -                    
PIS 1                           1                       339                           202               -                    
Outros 1                           1                       177                           105               -                    

10                        7                       7.304                       6.759           2.790           

Controladora

2012

Consolidado

 
 

(i) REFIS e PAES 
 

Em novembro de 2009, a Companhia e suas controladas aderiram ao Programa de Recuperação 
Fiscal, instituído pela Lei nº 11.941/09 e pela Medida Provisória nº 470/09, visando equalizar e 
regularizar os passivos fiscais por meio de um sistema especial de pagamento e de parcelamento de 
suas obrigações fiscais e previdenciárias. A movimentação dos saldos desse programa pode ser assim 
sumarizada: 

Consolidado

Saldo a pagar em 31/12/2011 9.750               

Pagamentos de jan a dez/12 (3.719)               
Juros de jan a dez/12 583                   

Saldo a pagar em 31/12/2012 6.614               

Pagamentos de jan a dez/13 (3.940)               
Juros de jan a dez/13 280                   

Saldo a pagar em 31/12/2013 2.954               

Circulante 2.954                
Não circulante -                       
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Como consequência da adesão ao REFIS IV, a Companhia e suas controladas obrigam-se ao 
pagamento das parcelas sem atraso, bem como a desistência das ações judiciais e renúncia a qualquer 
alegação de direito sobre a qual se funda as referidas ações, sob pena de imediata rescisão do 
parcelamento e, consequentemente, perda dos benefícios anteriormente mencionados. De acordo com 
a Lei 11.941/09, não foram dadas garantias para ingresso a esse programa. 
 
O parcelamento foi efetuado em 60 meses, sendo que os pagamentos estão sendo efetuados nos 
prazos de vencimento, em espécie, uma vez que não estão sendo efetuados pagamentos via utilização 
de prejuízos fiscais. A atualização está sendo realizada pela taxa de juros SELIC (Sistema Especial 
de Liquidação e Custódia). 
 
A Administração aguarda a homologação da consolidação dos débitos da Companhia e suas 
controladas para o ano de 2014. 

 
 
19. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS E DEPÓSITOS JUDICIAIS 
 
 

A Companhia e suas controladas são partes envolvidas em ações judiciais e processos administrativos de 
natureza trabalhista, cível e tributária, decorrente do curso normal de seus negócios. 
 
A respectiva provisão para contingências foi constituída considerando a avaliação da probabilidade de 
perda provável, efetuada pelos assessores jurídicos da Companhia, a natureza dos processos e experiências 
passadas. 
 
A Administração da Companhia, com base na opinião de seus assessores jurídicos, acredita que a provisão 
para contingências constituída é suficiente para cobrir as eventuais perdas com processos judiciais, 
conforme apresentado a seguir: 
 

a) Composição: 

Processos 2013 2012

Tributários                 13.925                   4.657 
Trabalhistas                 22.318                   3.672 

Cíveis                   3.993                   1.662 

               40.236                  9.991 

Consolidado

 
 

      Em 31 de dezembro de 2013, parte substancial do montante de provisão para contingências é referente à 
Wise up, no montante de R$ 28.344, sendo R$ 14.021 de tributárias, R$ 14.120 de trabalhistas e R$ 203 de 
cíveis, estando, em sua maior parte, materializadas. A Companhia possui garantias dos vendedores 
previstas em contrato de compra e venda que cobrem integralmente esses valores, os quais serão 
reconhecidos quando incorridos. 
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b) Movimentação: 
 

Tributários Trabalhistas Cíveis Total

Contingências 4.726            5.619                2.914         13.259     
Depósito Judicial Redutores da Provisão (69)                (1.947)              (1.252)        (3.268)      

Saldo em 31 de dezembro de 2012 4.657            3.672                1.662         9.991       

Atualização monetária e juros 487               121                   -                 608          
Adição por aquisição de empresa  (i) 14.021          14.120              203            28.344     

Baixa por venda de empresa (ii) (28)                (563)                 -                 (591)         
Constituição de provisão 153               4.961                1.714         6.828       
Baixa de provisão: -              
- Por pagamento -                    (485)                 (659)           (1.144)      
- Por reversão (4.024)           (2.796)              (179)           (6.999)      
- Por Transferência (1.341)           1.341                -                 -              

Resgate (Depósito judicial) -                    1.947                1.252         3.199       

Saldo em 31 de dezembro de 2013 13.925          22.318              3.993         40.236     

Contingências 13.994          22.318              3.993         40.305     
Depósito Judicial Redutores da Provisão (69)                -                       -                 (69)           

13.925          22.318              3.993         40.236     

 
 

(i) Referente aquisição da Wise Up (Nota 34). 
 
(ii)  Referente venda da ETB Santos Dumont e ETB Escolas Técnicas (Nota 13). 

 
A provisão para contingências é calculada considerando o valor provável para liquidação na data das 
demonstrações financeiras e, posteriormente, atualizada monetariamente quando aplicável, já 
estando, portanto, apresentada a valor presente. 
 
A Administração procedeu à atualização das estimativas de perdas com processos baseado em seus 
assessores jurídicos considerando o objeto e a fase processual das ações.  
 
c) A natureza das ações pode ser sumariada como segue: 

  
Processos trabalhistas 

 
O Grupo Abril Educação é parte envolvida em processos trabalhistas, cujos pedidos mais 
frequentes referem-se a férias proporcionais, diferencial de salário, adicional noturno, horas 
extras, encargos sociais, dentre outros. Não há nenhum processo individual material, que 
necessite divulgação específica. 
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Processos cíveis e tributários 
 

Não há nenhum processo ou ação individual de valor relevante, que necessite divulgação 
específica. 
 
 

19.1 Os depósitos judiciais registrados no ativo não circulante são como seguem: 
 

Depositos judiciais 2013 2012

Tributários                   4.675                     3.526 
Trabalhistas                      992                     2.213 
Cíveis                      695                        390 

                 6.362                    6.129 

Depósitos judiciais 6.431                  9.397                   
Depósitos judiciais redutores da provisão (69)                     (3.268)                  

                 6.362                    6.129  
 
 19.2 Na opinião da Administração, todos os processos judiciais e administrativos foram adequadamente 

provisionados e, para aqueles não provisionados, inclusive os processos para os quais a probabilidade de 
perda é estimada como possível pelos seus assessores jurídicos, a Administração entende que são  mais 
favoráveis as chances de sucesso nesses casos. As contingências em discussão judicial, classificadas 
como perdas possíveis, não provisionadas, são como seguem: 

 
 

Processos (Perda Possível) 2013 2012

Tributários                 63.514                 55.011 
Trabalhistas                 16.794                 10.246 
Cíveis                 68.180                 20.033 

             148.488                85.290 

 
Em 31 de dezembro de 2013, parte substancial dos processos cíveis com risco possível, no montante 
aproximadamente de R$ 60.000, referem-se a cinco processos judiciais relacionados à rescisão contratual 
com distribuidores. Em 31 de dezembro de 2013, em nenhum  dos processos foi proferida sentença e as 
contingências estão em fase de detalhamento e revisão, para possível redução. 
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20. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS 

 
Em 31 de dezembro de 2013 e  2012, a composição dos saldos de imposto de renda e contribuição social 
diferidos, ativos e passivos, é a seguinte: 

 

2013

(Debitado)/
creditado ao 

resultado Aquisição 2012
Imposto diferido ativo
Prejuizos fiscais e base negativa 38.882               11.286               -                   27.596              
Provisão para contingências 9.014                1.373                 4.727            2.914               
Provisão para devedores duvidosos 3.262                315                    2.034            913                  
Provisão para participação nos lucros - PLR 2.094                971                    -                   1.123               
Provisão para gratificação -                       (966)                  -                   966                  
Provisão para obsolescência 160                   (155)                  315               -                      
Provisão para devolução de produtos 670                   278                    -                   392                  
Perdas direitos autorais 413                   (213)                  -                   626                  
Diferenças temporárias 3.945                (926)                  1.784            3.087               

58.440              11.963              8.860            37.617             
Imposto diferido passivo 
Ágio investimentos (i) (4.631)               -                        -                   (4.631)              
Ajuste a valor justo 4.506                -                        4.506            -                      
Ágio dedutível fiscalmente (72.743)             (33.838)              -                   (38.905)            
Diferenças temporárias (413)                  60                     (160)              (313)                 

(73.281)            (33.778)             4.346            (43.849)           

2013 2012

Ativo de imposto diferido a ser recuperado após 12 meses 58.440               37.617              
58.440              37.617             

Passivo de imposto diferido a ser realizado após 12 meses (73.281)              (43.849)            
(73.281)             (43.849)           

Consolidado

 
 
 

(i) Refere-se a saldo de imposto de renda e contribuição social diferido passivo  referente ao benefício 
fiscal, já utilizado, dos ágios registrados por ocasião das aquisições das Editoras Ática e Scipione, no valor 
de R$ 10.312 e R$ 3.312, respectivamente. 

 
A realização do imposto de renda e contribuição social diferido ativo sobre prejuízos fiscais e diferenças 
temporárias está relacionada ao período no qual as empresas estimam auferir lucro tributável suficiente 
para utilização desses saldos, bem como a realização das correspondentes diferenças temporárias que 
originaram o ativo ou passivo fiscal diferido. No caso específico do ágio realizado,  dedutível fiscalmente, 
a expectativa de realização é de 7 a 10 anos aproximadamente. 
 
20.1 Medida Provisória nº 627 de 2013 
 
Em 11 de novembro de 2013, foi publicada a Medida Provisória nº 627 que revoga o Regime Tributário de 
Transição (RTT) e traz outras providências, dentre elas: (i) alterações no Decreto-Lei nº1.598/77 que trata 
do imposto de renda das pessoas jurídicas, bem como altera a legislação pertinente à contribuição social 
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sobre o lucro líquido; (ii) estabelece que a modificação ou a adoção de métodos e critérios contábeis, por 
meio de atos administrativos emitidos com base em competência atribuída em lei comercial, que sejam 
posteriores à publicação desta MP, não terá implicação na apuração dos tributos federais até que lei 
tributária regule a matéria; (iii) inclui tratamento específico sobre potencial tributação de lucros ou 
dividendos; (iv) inclui disposições sobre o cálculo de juros sobre capital próprio; e inclui considerações 
sobre investimentos avaliados pelo método de equivalência patrimonial. 
 
As disposições previstas na MP têm vigência a partir de 2015. A sua adoção antecipada para 2014 pode 
eliminar potenciais efeitos tributários, especialmente relacionados com pagamento de dividendos e juros 
sobre capital próprio, efetivamente pagos até a data de publicação desta MP, bem como resultados de 
equivalência patrimonial. A Companhia avaliou os possíveis  efeitos que poderiam advir da aplicação dessa 
 nova norma e concluiu que a sua adoção antecipada, ou não, resultaria em ajustes não relevantes nas 
demonstrações financeiras da Companhia. A administração aguarda a evolução e tratativas das emendas ao 
texto da referida Medida Provisória para que possa decidir sobre sua adoção antecipada dentro dos prazos 
estabelecidos pela referida norma tributária. 
 
Nossas conclusões consideram nossa melhor interpretação do texto corrente da MP. Considerando a 
quantidade elevada de emendas propostas até o momento, é possível que em sua conversão em Lei o texto 
seja alterado e nossas conclusões possam ter que ser revistas à luz do texto definitivo.         
 
 

21. PLANO DE APOSENTADORIA E PENSÕES 
 

Algumas controladas da Companhia são patrocinadoras da entidade de previdência privada denominada 
Abrilprev Sociedade de Previdência Privada (“Abrilprev”) desde dezembro de 2007, a qual objetiva, 
principalmente, complementar os benefícios previdenciários oficiais. Durante o exercício findo em 31 de 
dezembro de 2013, a Companhia e suas controladas efetuaram contribuições a Abrilprev no montante de 
R$ 1.717 (2012 - R$ 956). A contribuição pela patrocinadora atualmente é de 1,9742% (2012 – 1,3307%), 
e o plano é opcional a todos os empregados das patrocinadoras. 
 
O plano de previdência Abrilprev é de contribuição definida, portanto, nenhuma provisão para possíveis 
passivos atuariais é necessária. Assim que as contribuições são feitas, a Companhia e suas controladas não 
têm outras obrigações relativas a pagamento adicionais. 
 
 

22. PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES 
 

A Companhia possui dois tipos de planos de remuneração baseados em ações, quais sejam: (i) Plano de 
Opção de Compra de Ações; e (ii) Programa Especial de Incentivo a Administradores e Executivos ambos 
aprovados por nossos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de maio de 2011. 
 
Em Assembleia realizada em 27 de novembro de 2012, foi aprovada a revisão do Plano, na forma do artigo 
168, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações e foi autorizada a inclusão de beneficiários no âmbito 
do Programa Especial de Incentivo a Administradores e Executivos. 
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Com relação ao Plano de Opção de Compra de Ações, até 30 de setembro de 2013, foram outorgadas 
Opções, no âmbito do Plano para aquisição de 127.720 Units ao preço fixo de exercício de R$ 29,02 cada 
uma. 
 
No exercício findo em 31 de dezembro de 2013, a Companhia calculou e reconheceu uma despesa no 
montante de R$ 4.504 (2012 – R$ 5.289), apresentada no resultado do exercício na rubrica Despesas Gerais 
e Administrativas em contrapartida ao Patrimônio Líquido. 
 
Segue abaixo a posição dos planos de opções de compra de ações em aberto: 
 

OpçõesOpçõesOpçõesOpções OpçõesOpçõesOpçõesOpções OpçõesOpçõesOpçõesOpções
AnoAnoAnoAno OpçõesOpçõesOpçõesOpções canceladascanceladascanceladascanceladas exerc idasexerc idasexerc idasexerc idas ex istentesex istentesex istentesex istentes
2011 969.980       96.480          787.820       85.680        
2012 37.100         27.825          9.275          -              
2013 190.001       24.840          -              165.161       

1.197.0811.197.0811.197.0811.197.081    149.145149.145149.145149.145                    797.095797.095797.095797.095                250.841250.841250.841250.841                 
 
 

23. CAPITAL SOCIAL 
 

a) Capital social 
 

Em 31 de dezembro de 2013, o capital social da Companhia de R$ 852.868 (2012 – R$ 463.952), 
totalmente subscrito e integralizado, é representado por 261.257.651 ações (2012 - 227.029.787), sendo 
135.799.807 ações ordinárias e 125.457.844 ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor 
nominal. O capital social da Companhia poderá ser aumentado, até o limite de 347.952.971 de ações 
ordinárias e/ou preferenciais, independentemente de reforma estatutária, por deliberação do Conselho da 
Administração, que fixará o preço de emissão, a quantidade de Units, ações ordinárias e/ou preferenciais a 
serem emitidas e as demais condições de subscrição e integralização das ações dentro do capital 
autorizado. 
 
Nos termos do artigo 15, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações, o número de ações preferenciais 
sem direito a voto, ou sujeitas à restrição no exercício desse direito, não pode ultrapassar 50% do total das 
ações emitidas.  
 
b) Aumento de capital 
 
Em 25 de abril de 2013, houve aporte de capital em espécie no montante de R$ 123.570, referente à oferta 
primária de ações, dos quais R$ 15.924 foram alocados ao capital social, passando de R$ 463.952 para R$ 
479.876, dividido em 235.267.772 ações, sendo 127.136.514 ações ordinárias e 108.131.258 ações 
preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, e o saldo de R$ 107.646 foram destinados à conta de 
reserva de capital, em conta de ágio na subscrição de ações. 
 
Em 30 de abril de 2013, houve aumento de capital no montante de R$ 372.573, decorrente de incorporação 
realizada pela subsidiária CAEP das ações de emissão da Claspe e da GWUP (Grupo Wise Up), 
integralizadas mediante versão das ações da CAEP para a Companhia (vide Nota 33), elevando o capital 



                 
                    
  

67 
 

social  para R$ 852.449, dividido em 260.338.358 ações, sendo 135.493.376 ações ordinárias e 
124.844.982 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. 
 
Em 24 de maio de 2013, houve aporte de capital em espécie no montante de R$ 3.104, referente à oferta 
primária de ações do Lote Suplementar, dos quais R$ 412 foram alocados ao capital social, passando de R$ 
852.449 para R$ 852.861, dividido em 260.545.301 ações, sendo 135.562.357 ações ordinárias e 
124.982.944  ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, e o saldo de R$ 2.692 foram 
destinados à conta de reserva de capital, em conta de ágio na subscrição de ações. 
 
Em 12 de agosto de 2013, houve aporte de capital em espécie no montante de R$ 7, passando de R$   
852.861 para R$ 852.868, dividido em 261.257.651 ações sendo 135.799.807 ações ordinárias e 
125.457.844 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. 

 
c) Oferta pública de ações 
 
Em 25 de abril de 2013, a Companhia realizou uma oferta pública de distribuição primária (“Oferta 
Primaria”) de 2.814.976 certificados de depósito de ações, nominativos, escriturais e sem valor nominal, 
representando, cada um, uma ação ordinária e duas ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e 
sem valor nominal de emissão da Companhia (“Units”). 
 
As Units foram ofertadas no Brasil, em mercado de balcão não organizado, nos termos da Instrução da 
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada 
(“Instrução CVM 400”) e demais disposições legais aplicáveis, com esforços de colocação no exterior. 
 
O preço por Unit foi fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento 
realizado com Investidores Institucionais pelos Coordenadores, conforme previsto no artigo 44 da 
Instrução CVM 400. 
 
Ofertas Preço (i) Comissões (ii) Recursos líquidos

Preço por Unit (R$) 45,00     1,58                           43,42                                           
Oferta Primária 126.674 4.434                         122.240                                       

 
 
(i) Do total de R$ 126.674 relacionado à Oferta Primária, o valor de R$ 16.336  foi destinado ao 

aumento do capital social, sendo o saldo remanescente, no valor de R$ 110.338 , alocado à reserva de 
capital. 
 

(ii)  Em adição às comissões no valor de R$ 4.434  mencionadas acima, foram incorridos custos com 
honorários profissionais de R$ 2.164 e outros gastos e comissões de R$ 2.816, totalizando R$ 9.414, 
registrados em conta redutora de reserva de capital. 

 
A Oferta Primária foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 
11 de março de 2013, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”). 
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d) Ações em tesouraria 
 

Em 20 de setembro de 2013, a Companhia aprovou, na forma do artigo 19, inciso XVI do seu Estatuto 
Social, a instituição do primeiro programa de recompra de ações da Companhia, para permanência em 
tesouraria e posterior alienação, na forma do artigo 3º, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76 e artigo 1º da 
Instrução CVM nº 10/80, conforme alterada (“ICVM nº 10”), com o objetivo de permitir que a Companhia 
adquira ações de sua própria emissão, mantendo-as em tesouraria para fazer face a Planos de Opção de 
Compra de Ações ou outros instrumentos de incentivo que tenha aprovado ou venha a aprovar, através dos 
quais os beneficiários tenha direito de adquirir ou receber ações de emissão da Companhia, sem ocasionar 
a diluição de acionistas da Companhia. 
 
Em 21 de novembro de 2013, a Companhia adquiriu 10.000 “Units”, representadas por 10.000 ações 
ordinárias e 20.000 ações preferenciais, pelo valor de R$ 330. 

 
 
24. RESERVAS 
 

2013 2012

Reservas de capital 529.429        419.091         
Gastos com emissão de ações (nota 23) (32.572)         (23.158)          
Opções outorgadas (nota 22) 20.335          15.831           

517.192       411.764        
Reservas de lucros

Reserva legal 16.570          12.935           
Reserva de retenção de lucros 203.619        151.817         

220.189       164.752        

737.381       576.516        
 

 
24.1 Reserva de capital 

 
A reserva de capital somente poderá ser utilizada para absorção de prejuízos que ultrapassarem os 
lucros acumulados e as reservas de lucros. 
 

24.2 Reserva de retenção de lucros 
 
A reserva de retenção de lucros refere-se à retenção do saldo remanescente de lucros acumulados, a 
fim de atender ao projeto de crescimento dos negócios estabelecido em seu plano de investimentos,  a 
ser deliberado na Assembleia Geral dos acionistas, em observância ao artigo 196 da Lei nº 6.404/76. 
 

24.3 Reservas legal 
 
A reserva legal será constituída ao final do exercício como destinação de 5% do lucro líquido do 
exercício e não poderá exceder a 20% do capital social. A reserva legal tem por fim assegurar a 
integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar o 
capital. 
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24.4  Dividendos propostos 
 

Os estatutos da Companhia preveem que os acionistas terão direito a um dividendo mínimo de 25% 
sobre o lucro líquido do exercício, após dedução da quota destinada à constituição de reserva legal, a 
ser calculada no final de cada exercício social. 

 
2013 2012

Lucro líquido do exercício 72.705                   100.139                 
   Constituição de reserva legal (3.635)                   (5.007)                   
Saldo a distribuir 69.070                   95.132                   

Dividendos mínimos obrigatórios propostos (25%) (17.268)                 (23.783)                 

Reserva de retenção de lucros 51.802                   71.349                   

 
 

24.5 Lucro por ação 
 

(a) Básico 
 

O lucro por ação é calculado mediante a divisão do resultado atribuível aos acionistas da 
Companhia, pela quantidade média ponderada de ações emitidas, como segue: 

 

2013 2012

Lucro  do exercício atribuível ao acionista da companhia                72.705              100.139 
Quantidade média de ações no exercício (em milhares)              243.586              226.478 

   Lucro básico por ação - R$ 0,29848 0,44216 
 

 
(b) Diluído 

2013 2012

Lucro do período atribuível aos acionistas da Companhia 72.705               100.139           

Ações ordinárias (em milhares)

Quantidade média ponderada de ações emitidas 243.586              226.478           

Opções de compra outorgadas 609                    2.351              
Quantidade média ponderada de ações para o lucro líquido por ação 244.195            228.829         

Lucro diluído por ação (R$) 0,29773 0,43762
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25. INFORMAÇÕES POR SEGMENTO DE NEGÓCIOS 
 

A Administração da Companhia definiu os segmentos operacionais, com base nos relatórios utilizados para 
a tomada de decisões estratégicas. 
 
A atual estrutura de segmentos da Companhia não é comparável com as informações por segmento de 31 
de dezembro de 2012, visto que parte das aquisições e negócios ocorreram ao longo do exercício de 2013. 
  
As informações por segmento de negócios correspondentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 
2013 e de 2012 são as seguintes: 
 

(a) Editoras Ática e Scipione: Exercem atividade editorial de sistema de ensino, livros didáticos e de 
conteúdo digital integrado a seus produtos editoriais, com acervo personalizado e organizado em portais. 
O mercado de livros escolares é dividido em livros didáticos e livros paradidáticos, de conteúdo literário 
ou conteúdo informativo, que complementam a formação oferecida nos livros didáticos para alunos das 
redes de escolas públicas e privadas do país. 
 

(b) Sistema de Ensino Abril Educação: Tem como principal atividade a prestação de serviços 
educacionais, através da venda de sistemas de ensino para escolas associadas e a condução de cursos 
preparatórios pré-vestibulares e para concursos públicos. 
 

(c) Grupo P.H.: Tem em suas atividades o colégio de ensino, especialmente ministrando cursos de Pré-
Escola, Ensino Fundamental e Ensino Médio e o curso preparatório para vestibulares. Desenvolvendo e 
exercendo, ainda, toda e qualquer atividade ligada ao ramo de ensino e outros característicos da 
prestação de serviços de ensino. 
 

(d) Grupo ETB:  O Ensino Técnico capacita alunos que concluem o nível básico para o mercado de 
trabalho, com a realização de cursos profissionalizantes em geral, a manutenção de instituição de ensino 
regular, superior e técnico, a seleção e o treinamento de pessoal, a edição integrada e a impressão de 
livros, material didático e outros produtos gráficos. 
 

(e) Maxiprint:  Atua no segmento de criação, desenvolvimento e comercialização de sistemas de ensino, 
voltado à educação infantil, ensino fundamental e médio, cursos pré-vestibulares e educação de jovens e 
adultos. 
 

(f) Escola Satélite: Atua no segmento de prestação de serviços e elaboração, produção e coordenação de 
cursos telepresenciais, mediante o uso de capacidade de satélite contratado com terceiros. 
 

(g) Edumobi: Atua no segmento de desenvolvimento de tecnologias e plataformas digitais de distribuição 
de conteúdo (software). 
 

(h) SGE: Atua no segmento de distribuição de sistema de ensino. 
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(i) Jafar Sistema de Ensino e Cursos Livre - (“Alfacon”): Atua na elaboração, produção e coordenação 
de cursos preparatórios para concursos públicos nas esferas federal, estadual e municipal, por meio do 
ensino a distância, via vídeo-aulas por internet. 
 

(j) Red Balloon: Rede de ensino do idioma inglês para crianças e adolescentes, e com forte presença na 
cidade de São Paulo, além de franquias estrategicamente localizadas em todo o território nacional. 
 

(k) Ei Você: Criação, edição, produção e comercialização por meios físicos, internet e redes sociais, de 
livros, livros eletrônicos, áudio livros e jogos, todos de natureza educacional, cultural ou de 
entretenimento compreendendo ainda cuidados pessoais, saúde e alimentação. 
 

(l) Grupo Wise Up: Rede de ensino do idioma inglês para adolescentes e adultos, que exploram no Brasil 
e no exterior as atividades de ensino presencial e remoto (incluindo on-line) de forma direta e por 
franquias de sistema próprio de ensino, associadas ao licenciamento de marcas próprias e/ou de 
terceiros, a produção, edição, distribuição e comercialização de materiais didáticos. 

 
(m)  Grupo Motivo:   Atua no segmento de ensino infantil, fundamental e pré-vestibular. 

 
(n) Grupo Sigma: Atua no segmento de ensino infantil e fundamental. 

 
(o)  Corporativo:  Englobam a Companhia controladora Abril Educação S.A. e a holding CAEP - Central 

Abril Educação e Participações Ltda.. 
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08 Meses 06 Meses 03 Meses

Editoras

Sistema de 
Ensino Abril 

Educação Grupo P.H.
Grupo 
E.T.B. Maxiprint

Escola 
Satélite Edumobi SGE JAFAR

Grupo 
Red 

Balloon Ei Você
Grupo 

Wise Up
Grupo 
Motivo

Grupo 
Sigma Corporativo Eliminação Consolidado

Receita Líquida 509.790      209.646       127.139       7.852    20.546       4.847         1.500      25.314    14.267     27.185   382          80.979     11.817    17.622       581                (22.975)         1.036.492        
Custos dos produtos e serviços (181.978)    (56.300)       (47.908)       (3.540)   (5.953)        (2.731)        1             (15.840)   (2.067)      (11.795)  (347)         (3.832)      (4.204)     (11.734)     (249)              22.918           (325.559)          

Lucro (prejuízo) bruto 327.812      153.346       79.231         4.312    14.593       2.116         1.501      9.474      12.200     15.390   35            77.147     7.613      5.888         332                (57)                710.933           
Despesas (225.774)    (52.401)       (44.744)       (5.307)   (7.662)        (2.599)        (1.627)     (7.057)     (5.863)      (5.466)    (1.332)      (62.827)    (5.424)     (4.013)       (71.935)         57                  (503.975)          

Lucro (prejuízo) operacional 102.038      100.945       34.487         (995)      6.931         (483)           (126)        2.417      6.337       9.924     (1.297)      14.320     2.189      1.875         (71.603)         (0)                  206.958           

Informações adicionais
Lucro (prejuízo) operacional 102.038      100.945       34.487         (995)      6.931         (483)           (126)        2.417      6.337       9.924     (1.297)      14.320     2.189      1.875         (71.603)         (0)                  206.958           
Depreciações e amortizações 7.608          1.607           2.376           34         384            168            12           174         346          151        317          889          159         274            46.926           -                    61.425             

Amortização do Investimento Editorial 37.569        5.455           -                  40         488            -                 -              -              -               -             -               -               -              -                -                    -                    43.552             

Ebtida Ajustado (i) 147.215      108.007       36.863         (921)      7.803         (315)           (114)        2.591      6.683       10.075   (980)         15.209     2.348      2.149         (24.677)         (0)                  311.935           

31/12/2013

 
 
 

10 meses 09 meses 06 meses 02 meses 02 meses

Editoras

Sistena de 
Ensino Abril 

Educação
Grupo 

P.H.
Grupo 

ETB Maxiprint
Escola 

Satélite Edumobi SGE JAFAR
Red 

Balloon Corporativo Eliminação Consolidado

Receita Líquida 545.701     192.172         107.465    5.938     19.200        4.318          -              11.754       996           3.297      1.070            (8.387)              883.524          
Custos dos produtos e serviços (214.886)    (51.751)         (37.704)    (2.905)    (4.285)         (1.890)         (1)            (7.720)        (419)         (3.023)     (271)             8.283                (316.572)         
Lucro (prejuízo) bruto 330.815    140.421       69.761    3.033    14.915       2.428         (1)            4.034        577          274        799              (104)                566.952         
Despesas (216.920)    (50.032)         (42.144)    (4.551)    (6.872)         (4.050)         (472)         (3.292)        (290)         (236)        52.366          (104.128)           (380.621)         

Lucro (prejuízo) operacional 113.895    90.389         27.617    (1.518)   8.043         (1.622)        (473)        742           287          38          53.165         (104.232)         186.331         

Informações adicionais
Lucro (prejuízo) operacional 113.895     90.389          27.617     (1.518)    8.043          (1.622)         (473)         742            287           38           53.165          -                      186.331          
Depreciações e amortizações 7.559         784               2.491       37          423             96              -              65              6              12           25.857          -                      37.330            
Amortização do Investimento Editorial 26.875       3.796            -              -            -                 -                 -              -                -               -             -                   -                      30.671            
Ebitda Ajsutado (i) 148.329    94.969         30.108    (1.481)   8.466         (1.526)        (473)        807           293          50          79.022         -                      254.332         

31/12/2012

 

 

(i) De acordo com a Instrução CVM 527/12, a definição de EBITDA (LAJIDA) é Lucro Antes dos Juros, Impostos sobre Renda incluindo Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, 
Depreciação e Amortização. EBITDA Ajustado é calculado com base no lucro operacional incluindo os valores referentes a depreciação e amortização e também incluindo a  
amortização do investimento editorial. De acordo com a Instrução CVM 527/12, a Companhia pode optar por divulgar os valores do LAJIDA excluindo os resultados líquidos 
vinculados às operações descontinuadas, como especificado no Pronunciamento  Técnico CPC 31 – Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada, e 
ajustado por outros itens que contribuam para a informação sobre o potencial de geração bruta de caixa. 
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26. RECEITA 
 

A reconciliação das vendas brutas para a receita líquida é como segue: 
 

2013 2012 2013 2012

Venda bruta de produtos e serviços,
   líquido de devolução 820                  1.070                  1.068.456          905.099 
Impostos sobre vendas                  (239)                       -       (31.964)          (21.575)

   Receita Líquida                   581                1.070  1.036.492        883.524 

Controladora Consolidado

 
 

 
27. DESPESAS POR NATUREZA 

 
 

O detalhamento das despesas operacionais por natureza é apresentado a seguir: 
 

2013

Custos Vendas
Despesas Gerais e 

Administrativas Total
Depreciações e amortizações -                     -                     (205)                         (205)               
Despesas com pessoal -                     -                     (23.072)                    (23.072)          
Materia-prima e materiais de uso e consumo -                     -                     (99)                           (99)                 
Serviços de terceiros (249)               -                     (14.506)                    (14.755)          
Fretes -                     -                     (16)                           (16)                 
Manutenção e reparos -                     -                     (50)                           (50)                 
Direitos autorais -                     (41)                 -                               (41)                 
Promoções -                     (1)                   (123)                         (124)               
Aluguel -                     -                     (56)                           (56)                 
Viagens e representações -                     -                     (515)                         (515)               
Outras despesas -                     -                     (216)                         (216)               

(249)               (42)                 (38.858)                    (39.149)          

Controladora

 
 

2012

Custos Vendas
Despesas Gerais e 

Administrativas Total
Depreciações e amortizações -                     -                     (254)                         (254)               
Despesas com pessoal -                     -                     (17.035)                    (17.035)          
Materia-prima e materiais de uso e consumo (45)                 -                     (93)                           (138)               
Serviços de terceiros (224)               -                     (5.870)                      (6.094)            
Fretes (3)                   -                     -                               (3)                   
Manutenção e reparos -                     -                     (61)                           (61)                 
Direitos autorais -                     (70)                 -                               (70)                 
Eventos e seminários -                     (28)                 -                               (28)                 
Promoções -                     (145)               (330)                         (475)               
Aluguel -                     -                     (45)                           (45)                 
Viagens e representações -                     -                     (897)                         (897)               
Outras despesas -                     -                     (154)                         (154)               

(272)               (243)               (24.739)                    (25.254)          

Controladora
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Custo Vendas
Despesas Gerais e 

Administrativas Total

Depreciações e amortizações (2.664)            (44.207)          (14.554)                    (61.425)          
Despesas com pessoal (93.986)          (64.102)          (111.407)                  (269.495)        
Matéria-prima e materiais de uso e consumo (152.811)        (3.124)            (3.302)                      (159.237)        
Amortização de investimento editorial (43.552)          -                     -                               (43.552)          
Vendas diretas (5.129)            -                     -                               (5.129)            
Serviços de terceiros (11.754)          (22.202)          (50.575)                    (84.531)          
Fretes (6.310)            (2.466)            (331)                         (9.107)            
Manutenção e reparos (1.069)            (2.129)            (9.200)                      (12.398)          
Direitos autorais -                     (51.675)          -                               (51.675)          
Comissões (18)                 (9.693)            (108)                         (9.819)            
Mídia (114)               (26.048)          (143)                         (26.305)          
Eventos e seminários (24)                 (995)               (340)                         (1.359)            
Promoções (346)               (12.599)          (595)                         (13.540)          
Provisão para créditos de liquidação duvidosa -                     (8.250)            -                               (8.250)            
Aluguel (5.831)            (13.739)          (19.081)                    (38.651)          
Viagens e representações (280)               (11.734)          (3.565)                      (15.579)          
Processos / Contingências (483)               1.253              (4.881)                      (4.111)            
Outras Despesas (1.188)            (5.348)            (9.950)                      (16.486)          

(325.559)        (277.058)        (228.032)                  (830.649)        

Consolidado

2013

 
 

Custo Vendas
Despesas Gerais e 

Administrativas Total

Depreciações e amortizações (1.042)            (26.037)          (10.251)                    (37.330)          
Despesas com pessoal (73.505)          (60.162)          (75.494)                    (209.161)        
Matéria-prima e materiais de uso e consumo (191.839)        (3.789)            (3.320)                      (198.948)        
Amortização de investimento editorial (30.671)          -                     -                               (30.671)          
Serviços de terceiros (7.997)            (21.778)          (37.372)                    (67.147)          
Fretes (7.573)            (1.273)            (269)                         (9.115)            
Manutenção e reparos (1.278)            (3.515)            (6.490)                      (11.283)          
Direitos autorais -                     (52.516)          -                               (52.516)          
Comissões (22)                 (2.715)            (32)                           (2.769)            
Mídia (164)               (4.557)            (549)                         (5.270)            
Eventos e seminários -                     (2.397)            (52)                           (2.449)            
Promoções (213)               (8.101)            (867)                         (9.181)            
Provisão para créditos de liquidação duvidosa -                     (1.289)            (9)                             (1.298)            
Aluguel (1.377)            (11.356)          (19.259)                    (31.992)          
Viagens e representações (261)               (14.265)          (3.314)                      (17.840)          
Processos / Contingências (58)                 (1.558)            (508)                         (2.124)            
Outras Despesas (572)               (2.771)            (6.202)                      (9.545)            

(316.572)        (218.079)        (163.988)                  (698.639)        

Consolidado

2012

 
 
O montante registrado em serviços de terceiros refere-se substancialmente a: consultoria, tecnologia da 
informação, segurança patrimonial e mão de obra terceirizada. 
O montante registrado em despesas com pessoal inclui salários e encargos previdenciários.  
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28. OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS, LÍQUIDAS 
 

2013 2012 2013 2012
Outras Receitas 
Recuperação de despesas -               -            312               107                
Ganho na venda de imobilizado 210               -            490               314                
Alugueis -               -            854               299                
Outros -               -            2.124            3.327             
Multas fiscais e contratuais -               -            411               494                
Ganho de capital em controladas -               -            350               -                

210              -           4.541           4.541            

Outras Despesas 
Perda na venda de imobilizado (111)             (32)            (198)             (165)               
Multas fiscais e contratuais -               -            (1.166)           (32)                
Doações -               -            (878)             (750)               
Perda de capital em controladas -               -            (785)             (1.292)            
Outros -               -            (399)             (856)               

(111)             (32)           (3.426)          (3.095)           

Outras Receitas (Despesas) Operacionais, Líquidas                 99            (32)            1.115              1.446 

Controladora Consolidado

 
 
 

29. RESULTADO FINANCEIRO 
Controladora Consolidado

2013 2012 2013 2012
Receitas:

Rendimentos de títulos e valores mobiliários 10.130          21.188          30.072          29.680          
Juros sobre mútuos 4                  627              -                  -                  
Descontos obtidos 6                  199              392              233              
Juros ativos (i) 558              491              5.649           3.171           
Variações monetárias -                  -                  226              -                  
Outros -                  -                  7                  10                

10.698        22.505        36.346        33.094        
Despesas:

Juros sobre enpréstimos e financiamentos e debêntures -               -               (55.538)        (32.181)        
Impostos (363)             (34)               (1.020)          (2.464)          
Encargos sobre parcelamentos tributários (101)             (1)                (1.206)          (1.092)          
Descontos concedidos -                  (1.850)          (778)             (1.287)          
Juros sobre outros passivos (ii) (287)             (67)               (29.064)        (24.923)        
Variações monetárias -                  -                  (1)                -                  
Comissões e tarifas bancárias (5)                (28)               (7.177)          (5.116)          
Provisão para perdas (nota 8) (3.300)          -                  (3.300)          -                  
Outros -                  -                  (498)             (48)               

(4.056)         (1.980)         (98.582)       (67.111)       
Variações cambiais:

Ganhos cambiais 4                  398              1.641           952              
Perdas cambiais -                  (110)             (1.102)          (546)             

4                 288             539             406             

Resultado financeiro, líquido 6.646          20.813        (61.697)       (33.611)       

 
 
 
(i)  Referem-se substancialmente a juros pagos por clientes pelo atraso no pagamento de faturas. 

 
(ii)  Referem-se substancialmente a juros sobre contas a pagar por aquisição de participação societária. 
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30. DESPESAS DE IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

 
 
Os valores debitados e creditados na conta imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos 
constituídos sobre prejuízos fiscais, base negativa de contribuição social e sobre diferenças temporárias, 
nos resultados dos períodos findos em 30 de setembro de 2013 e de 2012 compõem-se de: 
 

2013 2012 2013 2012

Imposto de renda e contribuição social
   do exercício - correntes (50)                (2.036)           (44.561)          (41.818)          
Imposto de renda e contribuição social
   diferidos                   -                     (8)           (21.815)           (12.779)

                (50)            (2.044)          (66.376)          (54.597)

Controladora Consolidado

 
 

 

A conciliação da (despesa) de imposto de renda e contribuição social dos períodos findos em 31 de 
dezembro de 2013 e de 2012 é como segue: 

2013 2012 2013 2012

Lucro líquido antes do imposto de renda e 
 da contribuição social 72.755      102.183         145.261      152.720      

Alíquotas oficiais de imposto 34,00% 34,00% 34,00% 34,00%
Encargos de imposto de renda e contribuição social (24.737)     (34.742)          (49.389)       (51.925)       
Resultado de equivalência patrimônial 35.557      35.899           -                  -                  
Perdas (ganhos) de capital -                -                     (136)            (369)            
Outras diferenças permanentes (1.300)       (877)               (3.341)         (1.568)         
Diferenças temporárias, sem constituição do imposto de renda diferido (2.045)       (3.277)            (2.087)         (3.774)         
Compensação de prejuízos fiscais e  base negativas  anos anteriores -                981                37               981             
IR e CS sobre prejuízo fiscal - base negativa utlizado para compensação (7.475)       -                     (18.124)       -                  
Benefícios fiscais -                2                    1.036          1.534          
Ajuste para o lucro presumido -                -                     4.838          141             
Outros (50)            (30)                 790             383             

Total do imposto de renda e contribuição social (50)            (2.044)            (66.376)       (54.597)       

Imposto de renda e contribuição social corrente (50)            (2.036)            (44.561)       (41.818)       
Imposto de renda e contribuição social diferidos -            (8)                   (21.815)       (12.779)       

Controladora Consolidado
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31. CAIXA GERADO PELAS (APLICADOS NAS) OPERAÇÕES 
 

Controladora Consolidado
2013 2012 2013 2012

Lucro líquido do exercício 72.705         100.139           78.885       98.123      
Ajustes de:

Depreciações e amortizações 205              255                  61.425       37.330      
Perda na venda de imobilizado 111              32                    2.106         779           
Resultado de equivalência patrimonial (104.578)      (105.586)          -                -                
Provisão para contingências -                   -                       (708)          (1.031)       
Imposto de renda diferido -                   8                      21.815       12.779      
Perdas com investimentos 3.300           -                       3.643         1.074        
 Baixa líquida de investimentos -                   -                       383            -                
Provisão para crédito de liquidação duvidosa -                   -                       8.250         1.298        
Ajuste de inventário -                   -                       -                20.279      
Opção de compra de ações 4.505           5.289               4.505         5.289        
Ajuste a valor justo - Contrato FIFA -                   -                       (12.525)     -                
Juros e variação cambial, líquida (4)                 (918)                 85.489       53.108      

Variação no capital circulante
Contas a receber de clientes 1.026           (1.682)              (64.842)     (38.859)     
Estoques -                   -                       5.428         (1.063)       
Impostos a recuperar (1.604)          (260)                 (1.050)       18.904      
Adiantamentos e despesas antecipadas 1.315           2.584               3.139         (2.033)       
Depósitos judiciais (5)                 -                       95              (465)          
Fornecedores e demais contas a pagar 1.487           4.389               15.079       13.106      
Impostos e contribuições a pagar 4                  (759)                 619            (3.151)       
Provisão para contingências -                   -                       3.200         (315)          
Imposto de renda e contribuição social a pagar (546)             546                  16.783       20.506      

(22.079)      4.037              231.719   235.658  
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32. CONTAS A PAGAR POR AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIET ÁRIA 

 
Referem-se às dívidas assumidas por aquisição de empresas a serem pagas de acordo com os termos 
contratuais, sendo atualizados mensalmente pela taxa do CDI. 

 
A composição dos saldos em 31 de dezembro de 2013 e 2012 é como segue: 

 
 

2012 Adições 
Baixa do 
Principal

Baixa de 
Juros

Provisão de 
Juros Transferências 2013

Circulante

Anglo 79.532               -                (62.563)       (21.102)    6.654             83.415              85.936               
PH 15.589               -                (13.500)       (2.392)      1.206             16.208              17.111               
Maxiprint 5.560                 -                (4.706)         (881)         322                -                        295                    
SGE 9.849                 -                (9.500)         (687)         853                10.127              10.642               
Motivo -                         11.000      -                  -               478                -                        11.478               
Sigma -                         6.750        -                  -               154                (1.381)               5.523                 
Outros -                         1.300        -                  -               90                  -                        1.390                 

110.530             19.050      (90.269)       (25.062)    9.757             108.369            132.375             

Não Circulante

Anglo 79.532               -                -                  -               3.883             (83.415)             -                        
PH 47.509               -                -                  -               2.921             (16.208)             34.222               
SGE 9.849                 -                -                  -               278                (10.127)             -                        
Wise Up -                         272.531    -                  -               15.541           -                        288.072             
Motivo -                         11.000      -                  -               478                -                        11.478               
Sigma -                         20.250      -                  -               461                1.381                22.092               

136.890             303.781    -                  -               23.562           (108.369)           355.864             

247.420             322.831    (90.269)       (25.062)    33.319           -                        488.239              
 
 

As parcelas classificadas como não circulante terão seus vencimentos como segue: 
 

                  

PH Wise Up Motivo Sigma Total
2015 17.111          -                        11.478        5.523           34.112               
2016 17.111          -                        -                 5.523           22.634               
2017 -                   144.036              -                 5.523           149.559              
2018 -                   144.036              -                 5.523           149.559              

34.222         288.072            11.478       22.092        355.864            

Não Circulante

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    
                       

 

79 
 

 
33. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 

 
O Grupo é controlado pela Família Civita/Abrilpar, que detém 45,90 % das ações da Companhia. Dentre os 
demais acionistas destacamos a BR Educacional com 9,0 %, Fip Polar e Fip Potentia com 9,6 %  e o 
remanescente de 35,5 % das ações detidos por diversos acionistas. 

 
 

33.1 Transações e saldos: 
             

As transações e saldos que a Companhia efetuou e mantém com partes relacionadas para o exercício findo 
em 31 de dezembro de 2013 e 2012, estão sumariados a seguir: 
 

Controladora
31/12/2013

Resultado
Receitas

Fornecedores (despesas),
Partes relacionadas e Contas a Dividendos e demais financeiras,
Demais partes relacionadas receber a receber contas a pagar líquidas

Abril Comunicações S.A (i) -                         -                           21                                 (364)                                   
Ativic S.A -                         -                           29                                 -                                         
Editora Ática S.A -                         13.254                 -                                    -                                         
Editora Scipione S.A -                         2.178                   -                                    -                                         
Nice Participações S.A -                         -                           -                                    4                                        
Sistema PH de Ensino Ltda 2.502                 -                           -                                    -                                         
Outras 2                        -                           1                                   -                                         

2.504                15.432               51                                 (360)                                  

Circulante

 
(i) Antiga Editora Abril S.A 
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31/12/2012
Não Circulante

Vendas Receita
Fornecedores (custos/ (despesas)

Partes relacionadas e Contas Dividendos e demais Empréstimos despesas), financeiras,

Demais partes relacionadas a receber a receber contas a pagar  concedidos líquidas líquidas

Abril Comunicação S.A (i) -                   -                      235                         -                              (502)                 (2)                     
Associação Abril de Benefícios -                   -                      -                              -                              (12)                   -                       
Ativic S.A. -                   -                      29                           -                              -                       -                       
Central Abril Educação e 154              -                      -                              45.360                    -                       16                    
Editora Ática S.A. -                   11.239             -                              -                              -                       605                  
Editora Scipione S.A. -                   5.903               -                              -                              -                       3                      
Nice Participações S.A -                   -                      -                              -                              -                       3                      
Sistema PH de Ensino Ltda 2.579           -                      -                              -                              -                       -                       
Outros 1                  -                      1                             -                              (6)                     -                       

2.734          17.142           265                        45.360                   (520)                625                 

Controladora

Circulante Resultado

 
 
(i) Antiga Editora Abril S.A 

 
Os empréstimos com partes relacionados são concedidos e obtidos por meio de contratos de mútuo e corrigidos pela 
taxa de juros do CDI. 

 
Consolidado
31/12/2013

Resultado
Vendas

Fornecedores (custos/

Contas e demais despesas),
Demais partes relacionadas  a receber contas a pagar líquidas

Abril Comunicações S.A. (ii) 221                         15.803                   (68.860)                    

Associação Abril Benefícios -                              -                               (110)                          

Ativic S.A. -                              29                           -                                 

Derivo Consultoria e Serv.de Comunic.S.A -                              -                               (73)                            

Dinap S.A 2                             -                               -                                 

Editora Caras S.A. -                              -                               (119)                          

Fundação Victor Civita -                              -                               (613)                          

Treelog S.A - Logística e Distribuição 3                             40                           (796)                          

Outros 2                             -                               1                                

228                         15.872                   (70.570)                    

Circulante
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Empréstimos Empréstimos Vendas Receitas
e outros e outros (custos/ (despesas)

Contas a Contas a créditos créditos despesas), financeiras,
Demais partes relacionadas receber pagar concedidos obtidos líquidas líquidas

Abril Comunicação S.A. (ii) 1.627         17.982      (i) -                     -                       (32.589)      (157)               
Abril Radiodifusão S.A -                 36             -                     -                       -                 -                     
Associação Abril Benefícios -                 -               -                     -                       (43)             -                     
Ativic S.A. -                 29             -                     -                       -                 -                     
Derivo Cons. Serv. Comunic. S.A. -                 -               -                     -                       (68)             -                     
Dinap - Distribuidora Nacional de 2                -               -                     -                       (52)             -                     
Editora Abril SCP Femininas -                 -               -                     -                       (61)             -                     
Fundação Victor Civita -                 7               -                     -                       (170)           -                     
Treelog S.A. Logística e 3                46             -                     -                       (705)           -                     
Instituto Transforma de Educação -                 -               721                173                   -                 1                     
Outros 2                -               -                     -                       (5)               (2)                   

1.634        18.100    721               173                  (33.693)    (158)              

Consolidado
31/12/2012

Circulante Não Circulante Resultado

 
 
 

(i) Refere-se principalmente pelos serviços de produção gráfica na elaboração de livros e rateio de 
serviços compartilhados. 
 

(ii)   Antiga Editora Abril S.A. 
 

 
 

33.2  Remuneração do pessoal chave da Administração: 
 
O pessoal-chave da Administração inclui o presidente e os diretores estatutários da Companhia. A 
remuneração paga ou a pagar ao pessoal-chave da Administração, por serviços prestados, está apresentada a 
seguir: 
 

31/12/2013 31/12/2012

Salários e encargos                  4.183                  4.386 

Participação nos lucros                  2.426                  2.613 
Pagamento baseado em ações                  4.505                  5.289 

              11.114 12.288
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34. COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS 

 
a) Grupo Wise Up 
 
Em 30 de abril de 2013 ( ou “data da aquisição”), por meio da controlada CAEP – Central Abril Educação 
e Participações S.A., a Companhia adquiriu a totalidade do capital social da CLASPE Empreendimentos e 
Participações S.A. e da Central de Produções GWUP S.A. (“Wise Up”), pelo montante de R$ 967.808, dos 
quais R$ 317.576 foram liquidados na data de aquisição, R$ 290.887 serão pagos em quatro parcelas 
ajustadas nos termos do Contrato, nos prazos de 2, a 5 anos contados a partir da data de aquisição, e R$ 
372.573 mediante a emissão de 8.356.862 novas Units da Companhia. O valor justo das Units emitidas 
como parte da contraprestação paga, de R$ 359.345, baseou-se no preço da Unit na data da aquisição, 
gerando um ajuste a valor justo de R$ 13.228, registrado na conta contábil de ajuste de avaliação 
patrimonial no patrimônio líquido.   
 
A Wise Up é uma das líderes no ensino de inglês no Brasil, explorando franquias de sistema próprio de 
ensino, associadas ao licenciamento de marcas próprias, a produção, edição, distribuição e comercialização 
de materiais didáticos. 
 
Como resultado da aquisição a Abril Educação, que também conta com a rede de franquias Red Balloon, se 
posiciona como um dos líderes de ensino de idiomas no Brasil. A Companhia acredita que os demais 
negócios que já detém em diversas áreas de ensino oferecerão múltiplas oportunidades de sinergias para a 
Wise Up e, consequentemente, criação de valor para seus acionistas. 

 
Em cumprimento aos dispositivos do CPC 15 – Combinações de Negócios, a Companhia está mensurando 
os valores justos dos ativos adquiridos e os passivos assumidos na data de aquisição.  
 
O ágio contábil (Goodwill) não amortizável de R$ 552.070, que surge da aquisição é atribuído à 
lucratividade futura e às economias de escala esperadas da combinação das operações da Companhia e da 
Wise Up. A Administração considera que o ágio (Fiscal) no valor de R$ 910.903 seja dedutível para fins de 
imposto de renda e contribuição social. 
 
O valor contratual bruto para as duplicatas a receber devidas é de R$ 45.712, dos quais se espera que R$ 
11.170 não sejam cobráveis. 
Se a Wise Up, tivesse sido consolidada a partir de 1º de janeiro de 2013, a demonstração consolidada do 
resultado apresentaria uma receita líquida pro forma de R$ 629.667 e lucro pro forma de R$ 21.410. Essa 
informação de receita líquida e resultado foram obtidas mediante simples agregação dos valores das 
empresas adquirida e adquirente e não representa os valores reais consolidados para o ano (não auditada). 
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As informações disponíveis e utilizadas para avaliação na data de aquisição foram as de 30 de abril de 
2013, abaixo demonstradas: 

 

Posição em 30 de abril de 2013:

 Saldos 

Contábeis 

 Ajustes de 

Valor Justo 

 Valores 

Justos 

Caixa e equivalentes de caixa               2.794                  -              2.794 
Aplicação financeira               9.192                  -              9.192 
Contas a receber de clientes              46.387                  -            46.387 
Estoques               4.842                  -              4.842 
Impostos a recuperar               3.648                  -              3.648 
Adiantamento e despesas antecipadas              17.042          (13.254)            3.788 
Imposto de renda e contribuição social diferido ativo               8.859             4.506          13.365 
Depósitos judiciais                  298                  -                 298 
Ativo imobilizado               5.549             2.949            8.498 
Ativo intangível                  106                  -                 106 
Ativo intangível - carteira de clientes                    -            186.526         186.526 
Ativo intangível - claúsula de não competição                    -             17.798          17.798 
Ativo intangível - portifólio de apostilas               4.974             6.111          11.085 
Ativo intangível - marcas                    -            159.594         159.594 
Fornecedores e demais contas a pagar            (20.484)                  -           (20.484)
Empréstimos e financiamentos                 (320)                  -               (320)
Impostos e contribuições a pagar                 (570)                  -               (570)
Imposto de renda e contribuição social a pagar              (2.036)                  -             (2.036)
Provisão para contingências            (28.344)                  -           (28.344)
Imposto de renda e contribuição social diferido passivo                 (160)                  -               (160)

Total de ativos líquidos            51.777        364.230       416.007 

Ágio (Goodwill )         551.801 

Total do custo de aquisição       967.808 

Valor pago          317.576 
Caixa adquirido           (2.794)
Desembolso, liquido do caixa adquirido       314.782 

Valor a pagar a prazo 290.887       

Valor a pagar - emissão de 8.356.862 novas Units da Companhia 372.573       

Ajuste de Avaliação Patrimonial (13.228)         
 

b) Grupo Motivo 
 
Em 5 de julho de 2013, por meio da controlada CAEP – Central Abril Educação e Participações S.A., a 
Companhia adquiriu a totalidade do capital social das sociedades Colégio Motivo Ltda., Park Carapuceiro 
Serviços Ltda. e Centro Recifense de Educação Ltda., pelo montante de R$ 103.418, dos quais R$ 81.418 
foram liquidados na data da aquisição e o saldo de R$ 22.000 serão pagos em duas parcelas iguais de R$ 
11.000, ajustadas nos termos do Contrato no prazo de 1 e 2 anos contados a partir da data de aquisição. 
  Por meio dessa aquisição, a Companhia passará a atender, diretamente, mais 2,8 mil alunos através do 
Colégio Motivo, desde a educação infantil até o pré-vestibular. A aquisição propiciará à Companhia as 
condições para reforçar sua presença relevante na região Nordeste.  
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Em cumprimento aos dispositivos do CPC 15 – Combinações de Negócios, a Companhia está mensurando 
os valores justos dos ativos adquiridos e os passivos assumidos na data de aquisição. A Administração 
contratou especialistas externos para a validação destas premissas e ainda não concluiu o processo de 
mensuração a valor justo dos ativos adquiridos e passivos assumidos. 
 
A Administração considera que o ágio (Fiscal) no valor de R$ 102.538 seja dedutível para fins de imposto 
de renda e contribuição social. 
 
As informações disponíveis e utilizadas para avaliação na data de aquisição foram as de 30 de junho de 
2013, abaixo demonstradas: 

 

Posição em 30 de junho de 2013:

 Saldos 

Contábeis 

 Ajuste ao 

Valor Justo 

 Valores     

justos 

Caixa e equivalentes de caixa               712                -              712 
Contas a receber de clientes            1.303                -           1.303 
Estoques                52                -                52 
Impostos a recuperar               217                -              217 
Adiantamento e despesas antecipadas               669                -              669 
Depósitos judiciais                14                -                14 
Ativo imobilizado            1.453                -           1.453 
Ativo intangível - claúsula de não competição                 -              2.594         2.594 
Ativo intangível - portifólio de apostilas                 -              4.682         4.682 
Ativo intangível - marcas                 -            26.370        26.370 
Fornecedores e demais contas a pagar          (3.115)        (3.115)
Impostos e contribuições a pagar             (236)           (236)
Imposto de renda e contribuição social a pagar             (189)           (189)

Total de ativos líquidos              880         33.646      34.526 

Ágio        102.538        68.892 

Total do custo de aquisição       103.418    103.418 

Valor pago         81.418 
Caixa adquirido           (712)
Desembolso, liquido do caixa adquirido      80.706 

Valor a pagar a prazo 22.000      

 
 
c) Grupo Sigma 
 
Em 1° de outubro de 2013, por meio da controlada CAEP - Central Abril Educação e Participações S.A., a 
Companhia adquiriu a totalidade do capital social das sociedades ACEL – Administração de Cursos 
Educacionais Ltda.; CEI – Centro de Educação Integral Ltda.; e CEBEI – Centro de Ensino Brasiliense de 
Educação Integral Ltda., sociedades que em conjunto compõem o Centro Educacional Sigma. O valor total 
da aquisição foi de R$135.037, dos quais R$ 108.037 já foram liquidados e o saldo de R$ 27.000, serão 
pagos em cinco parcelas iguais de R$ 5.400, ajustadas nos termos do Contrato no prazo de 5 anos contados 
a partir da data de aquisição.  
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Por meio dessa aquisição, a Companhia passará a atender diretamente, mais 5,1 mil alunos através do 
Centro Educacional Sigma, desde a educação infantil até o ensino médio. Esta aquisição propiciará à 
Companhia as condições para o estabelecimento de uma presença relevante na região Centro Oeste, onde a 
expectativa da Administração da Companhia é de ter a experiência bem sucedida da aquisição dos colégios 
e curso pH no Rio de Janeiro, ocorrida em Abril de 2011.   
 
Em cumprimento aos dispositivos do CPC 15 – Combinações de Negócios, a Companhia está mensurando 
os valores justos dos ativos adquiridos e os passivos assumidos na data de aquisição. A Administração 
contratou especialistas para a validação destas premissas e ainda não concluiu o processo de mensuração a 
valor justo dos ativos adquiridos e passivos assumidos. 
 
A Administração considera que o ágio (Fiscal) no valor de R$ 133.150 seja dedutível para fins de imposto 
de renda e contribuição social. 
 
As informações disponíveis e utilizadas para avaliação na data de aquisição foram as de 30 de setembro de 
2013, abaixo demonstradas: 
 

Pos ição e m 30 de  se te mbro de  2013:

 Saldos  

Contábe is  

 Ajus te s  de  

Valor Jus to 

 Valore s  

Jus tos  

Caixa e equivalentes de caixa               5.226                  -              5.226 
Contas a receber de clientes                  922                  -                 922 
Estoques                    -                    -                   -   
Impostos a recuperar                    42                  -                   42 
Adiantamento e despesas antecipadas                    19                  -                   19 
Depósitos judiciais                    36                  -                   36 

Ativo imobilizado               1.690                  -              1.690 

Ativo intangível - claúsula de não competição                    -               4.457            4.457 
Ativo intangível - marcas                    -             37.039          37.039 
Fornecedores e demais contas a pagar              (4.628)                  -             (4.628)
Empréstimos e financiamentos                  (18)               (18)
Impostos e contribuições a pagar                 (530)                  -               (530)
Imposto de renda e contribuição social a pagar                 (872)                  -               (872)

Total de  ativos  líquidos              1 .887          41.496         43.383 

Ágio            133.150          91.654 

Total do cus to de  aquis ição          135.037       135.037 

Valor pago          108.037 
Caixa adquirido           (5.226)
De se mbolso, liquido do caixa adquirido       102.811 

Valor a pagar a prazo 27.000          
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35. SEGUROS  
 

A política da controladora Abrilpar Participações S.A. é a de manter cobertura de seguros para as empresas 
do grupo por meio de apólice coletiva em montante considerado satisfatório pela Administração em face 
dos riscos que envolvem, entre outros, incêndios, alagamentos, quebras de máquinas, bens e mercadorias 
próprias e de terceiros, acidentes de trabalho e danos ambientais. 

 
Para todas as unidades de escritórios, escolas e armazéns, são contratadas apólice de Seguro Patrimonial, 
estando em vigor e contando com as principais coberturas para eventos de incêndio, raios, explosões, 
vendavais, quebras de máquinas, danos elétricos, derrame de água e roubo. O limite máximo de 
indenização para esta apólice de seguro soma o montante de R$ 695.665, devendo sempre serem 
observados os sub-limites por localidade e cobertura.  

 
Adicionalmente, as seguintes apólices de seguros também estão contratadas e em vigor: 
 
•    Responsabilidade Civil Geral       R$ 10.500  
      (danos causados perante terceiros) 
 
•    D&O (directors & officers)        R$ 60.000  
      (ações contra os executivos e membros do Conselho de Administração) 
 
•    Frotas: 
      Cobertura de casco         Tabela FIPE 
      Danos morais e corporais        R$ 1.173  
      Danos materiais         R$ 775  
•    Transportes Nacionais, que suportam toda movimentação de papel e produtos acabados realizados em 

território nacional. 
 
•    Transportes Importação, que suporta todo processo de importação de papel. 
 
Todas as apólices de seguros foram contratadas com Companhias de seguros do mercado brasileiro. 
 
 

36. PLANO DE SAÚDE ABRIL 
 

As controladas da Companhia participam do Plano de Saúde Abril, o qual foi criado para garantir a 
assistência médica e hospitalar aos funcionários e dependentes das empresas Abril. Assim, as empresas e 
funcionários possuem a responsabilidade pela contribuição mensal à Associação Abril de Benefícios, 
empresa gestora do plano. Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2013 a Companhia e suas 
controladas efetuaram contribuições no montante R$ 8.607 (R$ 7.287 em 2012). 
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
 
    GIANCARLO FRANCESCO CIVITA 
    Conselheiro Presidente 
 
 
    MANOEL LUIZ FERRÃO DE AMORIM 
    Conselheiro Vice-Presidente 
 
 
 
     Conselheiros: 
                                        VICTOR CIVITA 
                                        DOUGLAS DURAN  
                                        ARNALDO FIGUEIREDO TIBYRIÇÁ 
                                        PAULO ROBERTO NUNES GUEDES 
                                        FLORIAN BARTUNEK 
                                        MARCOS ANTONIO MAGALHÃES 
                                        MARIA HELENA GUIMARÃES DE CASTRO 
 
                                         ___________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 

CONSELHO FISCAL  
 
Conselheiros: 
 
                                      EDUARDO KHAIR CHALITA 
                                      MARCOS BASTOS ROCHA  
                                      CARLOS ALBERTO JÚLIO 
                                      ALEXANDRE BAGNOLI 
                                      XAVIER ABDON DE SOUZA 
 
                                       ___________________________________________  
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DIRETORIA 
 

    MANOEL LUIZ FERRÃO DE AMORIM 
    Diretor Presidente 
 
 
     
 
 
     Diretores: 
                                        GUILHERME ALVES MÉLEGA 
                                        PATRÍCIA BARBI COSTA 
                                        DANIELA UNGARI DA COSTA MENUSIER 

VERA LÚCIA BALHESTERO 
MARIO GHIO JUNIOR 
JOÃO LACERDA ALMEIDA E SILVA 

 
 
 
 
 
                                         _________________________________  
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Relatório dos auditores independentes  
sobre as demonstrações financeiras  
individuais e consolidadas 
 
 
Aos Administradores e Acionistas 
Abril Educação S.A. 
 
 
Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Abril Educação S.A. (a "Companhia" ou 
"Controladora") que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2013 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas 
explicativas. 
 
Examinamos também as demonstrações financeiras consolidadas da Abril Educação S.A. e suas controladas 
("Consolidado") que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2013 e as 
respectivas demonstrações consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas 
contábeis e as demais notas explicativas. 
 
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras 
 
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações 
financeiras individuais de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e dessas demonstrações 
financeiras consolidadas de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo 
International Accounting Standards Board (IASB) e as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou por erro. 
 
Responsabilidade dos auditores independentes 
 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa 
auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem 
o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de 
obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. 
 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos 
valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados 
dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações 
financeiras, independentemente se causada por fraude ou por erro. 
 
Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são 
apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos 
da Companhia. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das 
demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
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Opinião sobre as demonstrações  
financeiras individuais 
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Abril Educação S.A. em 31 de dezembro 
de 2013, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
 
Opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas 
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Abril Educação S.A. e suas controladas em 
31 de dezembro de 2013, o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados 
para o exercício findo nessa data, de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) 
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
 
Ênfase 
 
Conforme descrito na nota 2, as demonstrações financeiras individuais foram elaboradas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. No caso da Abril Educação S.A., essas práticas diferem do IFRS, 
aplicável às demonstrações financeiras separadas, somente no que se refere à avaliação dos investimentos em 
controladas pelo método de equivalência patrimonial, uma vez que para fins de IFRS seria custo ou valor justo. 
Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto. 
 
Outros assuntos 
 
Informação suplementar - Demonstrações do Valor Adicionado 
 
Examinamos também as Demonstrações do Valor Adicionado (DVA), individuais e consolidadas, referentes ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2013, preparadas sob a responsabilidade da administração da 
Companhia, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas, e como 
informação suplementar pelas IFRS que não requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram 
submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão 
adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras 
tomadas em conjunto. 
 
São Paulo, 27 de fevereiro de 2014 
 
 
PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes 
CRC 2SP000160/O-5 
 
 
Estela Maris Vieira de Souza 
Contadora CRC 1RS046957/O-3 "S" SP 
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Parecer do Conselho Fiscal 

 

O Conselho Fiscal da Abril Educação S.A., abaixo assinados, no exercício da atribuição que lhes é conferida 

pelo artigo 163 da Lei 6.404/76 e em cumprimento às disposições legais, tendo examinado as demonstrações 

financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 e proposta de distribuição de 

dividendos, com base nos exames efetuados, nas informações e esclarecimentos recebidos no decorrer do 

exercício, de modo que opinaram favoravelmente com relação a tais documentos e acerca de sua aprovação em 

Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Companhia. Os membros do Conselho Fiscal também tomaram 

conhecimento da proposta de orçamento de capital a ser apresentada para votação na Assembleia Geral 

Ordinária. 

 

São Paulo, 27 de fevereiro de 2014. 

 

Conselheiros 

Eduardo Khair Chalita    

Marcos Bastos Rocha 

Carlos Alberto Júlio     

Alexandre Bagnoli 

Xavier Abdon de Sousa 
 
 
 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


