
TELEVISAO CULTURA S/A
CNPJ 83.900.050/0001-52 Nire 4230000993-8 Florianópolis-SC

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM  31 DE DEZEMBRO 2019 E 2018 (Em R$)

 
Nota

2019  2018
 TV Cultura SCP TOTAL  TV Cultura SCP TOTAL

Ativo circulante         
Caixa e equivalentes de caixa 28.214 1.054.167 1.082.381 30.597 637.127 667.724
Clientes 4 - 676.213 676.213 - 790.446 790.446
Impostos a recuperar 15.427 232.083 247.510 50.833 233.902 284.735
Outras contas a receber 20.917 2.421 23.338 25.586 4.309 29.895
Adiantamentos - 6.431 6.431 - 10.204 10.204
Despesas antecipadas - 15.163 15.163 - 27.562 27.562

Total do ativo circulante  64.558 1.986.478 2.051.036 107.016 1.703.550 1.810.566
Ativo não circulante         
Depósito Judiciais - 36.527 36.527 - 36.527 36.527
Partes relacionadas 5 - 1.077.735 1.077.735 - 1.130.486 1.130.486
Impostos a recuperar - 79.144 79.144 - 79.144 79.144
  - 1.193.406 1.193.406 - 1.246.157 1.246.157
Investimentos 2.543 - 2.543 2.543 - 2.543
Imobilizado Líquido 6 225.669 1.316.062 1.541.731 239.164 1.594.133 1.833.298
Intangível Líquido 7 142 16.874 17.016 142 17.514 17.656

  228.353 1.332.937 1.561.290 241.849 1.611.647 1.853.496
Total do ativo não circulante 228.353 2.526.343 2.754.696 241.849 2.857.804 3.099.652
Total do ativo  292.911 4.512.820 4.805.731 348.865 4.561.353 4.910.218

 
Nota

2019  2018
 TV Cultura SCP TOTAL  TV Cultura SCP TOTAL
Passivo circulante         
Fornecedores - 133.685 133.685 - 238.564 238.564
Obrigações Fiscais 20.549 38.673 59.222 22.934 63.525 86.459
Obrigações Trab. Previdenciarias - 194.668 194.668 - 196.453 196.453
Outras contas a pagar - 65.296 65.296 - 68.703 68.703

Total do passivo circulante 20.549 432.321 452.870 22.934 567.245 590.179
Passivo não circulante        
Obrigações Fiscais 3.791.733 - 3.791.733 3.857.252 - 3.857.252
Provisões para Contingências 8 - 305.000 305.000 - 238.400 238.400
Partes relacionadas 5 1.077.735 1.436.973 2.514.708 1.130.486 2.303.754 3.434.240

Total do passivo não circulante  4.869.468 1.741.973 6.611.441 4.987.738 2.542.154 7.529.892
Patrimônio Líquido (Passivo a 

Descoberto) (4.597.10) 2.338.526 -2.258.580 -4.661.807 1.451.955 -3.209.853
Capital social 9.a 1.164.705 100.000 1.264.705 1.164.705 100.000 1.264.705
Reservas de Capital 9.b 494.675 - 494.675 494.675 - 494.675
Lucros / Prejuízos acumulados 9.c -6.256.486 2.238.526 -4.017.960 -6.321.187 1.351.955 -4.969.232

Total do passivo e do patrimonio liquido 292.911 4.512.820 4.805.731 348.865 4.561.353 4.910.218

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2019 E 2018 (Em R$)
 

Nota
2019  2018

 TV Cultura SCP TOTAL  TV Cultura SCP TOTAL
Receita Líquida de Serviços 10 -   4.559.812 4.559.812  -   4.127.980 4.127.980 
Custos das operações e das produções (38.821) (2.309.182) (2.348.003) (37.885) (2.527.654) (2.565.539)
( = ) Lucro Bruto  (38.821) 2.250.630 2.211.809  (37.885) 1.600.326 1.562.441 
Receitas/Despesas Oper.  (8.626) (1.110.938) (1.119.564) (8.307) (1.246.346) (1.254.652)
Despesas Gerais e 

Administrativas  
               

(8.626)
           

(795.413)
           

(804.039) 
               

(8.307)
           

(798.149)
           

(806.456)
Despesas com Vendas -   (314.880) (314.880) -   (447.167) (447.167)
Despesas com Marketing -   (645) (645) -   (1.030) (1.030)
Outras Receitas e Despesas Oper. 125.214 16.620 141.834  133.584 (173.883) (40.299)
Despesas Financeiras (149.680) (79.926) (229.605) (160.357) (106.333) (266.691)
Receitas Financeiras 7.519 56.280 63.798  -   94.338 94.338 
Receitas/Despesas Oper.

Liquidas
             
267.375 

               
40.266 

             
307.641  

             
293.942 

           
(161.887)

             
132.054 

( = ) Lucro/Prejuizo antes do 
IR e CS  

               
77.766 

          
1.156.313 

          
1.234.079  

               
87.393 

             
180.098 

             
267.490 

( - ) I.R (8.165) (191.987) (200.152) (9.176) -   (9.176)
( - ) C. S. (4.899) (77.755) (82.654) (5.506) (22.389) (27.894)
( = ) Lucro/Prejuizo Líquido do 
Exercício  

               
64.702 

             
886.571 

             
951.272  

               
72.711 

             
157.709 

             
230.420 

Atribuível aos:         
Acionistas da Televisão Cultura S/A -                          -                          -    -                          -                          -   
Acionistas não controladores -                          -                          -    -                          -                          -   

  64.702 886.571 951.272  72.711 157.709 230.420 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2019 E 2018 (Em R$)
 2019  2018
 TV Cultura SCP TOTAL  TV Cultura SCP TOTAL
( = ) Lucro Líquido 64.702 886.571 951.272 72.711 157.709 230.420
Outros Resultados Abrang. - - - - - -
( = ) Resultado Abrang. Total 64.702 886.571 951.272  72.711 157.709 230.420
Resultado Abrangente Atribuível aos:       
 Acionistas da Televisão Cultura S/A - - - - - -
 Acionistas não controladores - - - - - -
Resultado Abrangente Total 64.702 886.571 951.272  72.711 157.709 230.420

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2019 E 2018 
(EM R$)

TV CULTURA SCP

 
 

CAPITAL
SOCIAL

RESERVA
DE CAPITAL

LUCRO/
PREJUÍZOS

ACUMULADOS
CAPITAL
SOCIAL

LUCRO/
PREJUÍZOS

ACUMULADOS TOTAL
SALDO DE 31/12/2017 1.164.705 494.675 (6.393.898) 100.000 1.194.246 (3.440.272)
Resultado do Exercício -   -   72.711 -   -   72.711 
Resultado do Exercício - SCP -   -   -   -   157.709 157.709 
SALDO DE 31/12/2018 1.164.705 494.675 (6.321.187) 100.000 1.351.955 (3.209.853)
Resultado do Exercício -   -   64.702 -   -   64.702 
Resultado do Exercício - SCP -   -   -   -   886.571 886.571 
SALDO DE 31/12/2019 1.164.705 494.675 (6.256.486) 100.000 2.238.526 (2.258.580)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (EM R$)
2019 2018

TV Cultura SCP TOTAL TV Cultura SCP TOTAL
Das ativid. operacionais
Lucro líquido antes do I.R e da C.S 77.766 1.156.313 1.234.079 87.393 180.098 267.490 
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades 
geradas pelas ativid. operacionais:
Deprec. e amortizações 12.943 325.288 338.231 13.390 323.489 336.879 
Baixa de Imobilizado 553 32.942 33.495 -   12.817 12.817 
Provisão para contingências -   66.600 66.600 155.000 155.000 

Decréscimo (acréscimo) em ativos
Contas a receber -   114.233 114.233 -   314.264 314.264 
Adiantamentos -   3.773 3.773 -   12.606 12.606 
Tributos a recuperar 35.406 1.819 37.225 -   (56.433) (56.433)
Desp. do exercício seguinte -   12.400 12.400 -   (1.275) (1.275)
Depositos Judiciais -   -   -   (9.189) (9.189)
Outras Contas a receber 4.669 1.887 6.557 (1.420) 15.608 14.189 

(Decréscimo) acréscimo em passivos
Fornecedores -   (104.879) (104.879) -   (172.962) (172.962)
Contas a pagar -   (3.407) (3.407) -   (66.943) (66.943)
Adiantamentos de clientes -   -   -   (17.000) (17.000)
Tributos parcelados (65.519) (65.519) (9.353) -   (9.353)
Obrigações fiscais (2.385) (24.852) (27.237) (925) (72.694) (73.620)
Obrigações sociais -   (1.785) (1.785) -   10.737 10.737 

Caixa proveniente das operações 63.433 1.580.332 1.643.764 89.084 628.123 717.207 
I.R e C.So pagos (13.065) (269.742) (282.806) (14.682) (22.389) (37.071)

Caixa líquido proveniente das  atividades 
operac.

            
50.368 

        
1.310.590 

        
1.360.958 

             
74.402 

           
605.734 

           
680.136 

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Acréscimo do imobilizado -   (71.489) (71.489) -   (207.905) (207.905)
Acréscimo de intangível -   (8.031) (8.031) -   (6.795) (6.795)

Caixa líquido aplicado nas atividades de 
investimento                     -   

           
(79.520)

           
(79.520)

                     
-   

          
(214.700)

          
(214.700)

Fluxo de caixa das ativid. de financ.
Caixa líquido proveniente das atividades de 
financ.                     -                       -                       -   

                     
-   

                     
-   

                     
-   

Das atividades de financ. com acionistas
Contas a receber de partes relacionadas                     -   52.751 52.751 -   48.567 48.567 
Contas a pagar de partes relacionadas (52.751) (866.780) (919.531) (48.567) (319.369) (367.936)

Caixa líquido utilizado pelas atividades de 
financ. com acionistas

          
(52.751)

         
(814.029)

         
(866.780)

            
(48.567)

          
(270.801)

          
(319.369)

Aumento (Redução) líquido de caixa e equiv. 
de caixa

            
(2.383)

           
417.040 

           
414.657 

             
25.835 

           
120.232 

           
146.067 

Caixa e equiv. de caixa
No início do exercício 30.597 637.127 667.724 4.762 516.895 521.657 
No fim do exercício 28.214 1.054.167 1.082.381 30.597 637.127 667.724 

Aumento (Redução) líquido de caixa e equiv. 
de caixa

            
(2.383)

           
417.040 

           
414.657 

             
25.835 

           
120.232 

           
146.067 

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (EM R$)
2019 2018

 TV Cultura SCP TOTAL %  TV Cultura SCP TOTAL %
1 - RECEITAS 295.443 4.914.483 5.209.926 100 329.077 4.377.240 4.706.317 100 
1.1 Prestação de Serv. -   4.799.019 4.799.019 92 -   4.367.310 4.367.310 93 
1.2 Outras receitas 295.443 115.463 410.906 8 329.077 9.930 339.007 7 
1.3 Provisão p/ crédito de liq. duvidosa -   -   -   -                    -                       -                       -   -   
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE 
TERCEIROS

            
2.000 

        
1.561.773 

       
1.563.773 

        
30 

            
1.414 

        
1.894.132 

       
1.895.545 

       
40 

2.1 Custos de produtos e serviços vendidos                  -   700.594 700.594 13                  -   811.190 811.190 17 
2.2 Energia, serviços de terceiros e outras 

desp. operacionais
            

2.000 
           

861.178 
          

863.179 
        

17 
            

1.414 
        

1.082.942 
       

1.084.356 
       

23 
2.3 Perda / Recup. de valores ativos e 

passivos                     -   
        

-                       -   
        

-   
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO 293.443 3.352.710 3.646.153 70 327.664 2.483.108 2.810.772 60 
4 - RETENÇÕES 12.943 325.288 338.231 6 13.390 323.489 336.879 7 
4.1 Depreciação, amort. e exaustão 12.943 325.288 338.231 6 13.390 323.489 336.879 7 
5 - VALOR ADICIONADO LIQUIDO 280.500 3.027.422 3.307.922 63 314.274 2.159.620 2.473.893 53 
6 - VALOR ADICIONADO REC. EM 
TRANSFERÊNCIA

            
7.519 

             
56.280 

            
63.798 

          
1                  -   

             
94.338 

            
94.338 

         
2 

6.1 Receitas Financeiras 7.519 56.280 63.798 1 -   94.338 94.338 2 
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A 
DISTRIBUIR

        
288.019 

        
3.083.701 

       
3.371.720 

        
65 

        
314.274 

        
2.253.957 

       
2.568.231 

       
55 

8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 
8.1 Pessoal

Remunerações direta 33.356 1.090.690 1.124.046 33 31.972 1.136.913 1.168.885 46 
FGTS -   116.106 116.106 3 -   111.970 111.970 4 
Benefícios -   120.076 120.076 4 -   119.362 119.362 5 
Total 33.356 1.326.872 1.360.228 40 31.972 1.368.244 1.400.217 55 

8.2 Imp., taxas e contribuições
INSS (sobre folha de pag./faturamento) 135.690 135.690 4                  -   163.412 163.412 5 
Federais 40.931 464.678 505.609 15 49.818 207.328 257.146 10 
Estaduais -   3.131 3.131 0 16.676 16.676 1 
Municipais -   27.356 27.356 1 26.132 26.132 1 
Outros -   14.286 14.286 0 12.445 12.445 0 
Total 40.931 645.141 686.072 20 49.818 425.992 475.810 19 

8.3 Remuneração de capitais de terceiros
Juros 149.030 56.260 205.291 6 159.773 93.086 252.859 10 
Aluguéis -   168.857 168.857 5 -   208.925 208.925 8 
Outras -   -   -   -   -   -   
Total 149.030 225.118 374.148 11 159.773 302.011 461.785 18 

8.4 Remuneração de capitais próprios
Lucros Retidos 64.702 886.571 951.272 28 72.711 157.709 230.420 9 
Total 64.702 886.571 951.272 28 72.711 157.709 230.420 9 

9 - VALOR DO ADICIONADO TOTAL 
DISTRIBUÍDO

        
288.019 

        
3.083.701 

       
3.371.720 

      
100 

        
314.274 

        
2.253.957 

       
2.568.231 

     
100 

Notas explicativas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em Reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL A TELEVISÃO CULTURA S/A, pessoa jurídica de direito privado como Sociedade Anônima Fechada, 
inscrita no CNPJ sob nº 83.900.050/0001-52, com sede na Av. do Antão, 1857, Morro da Cruz, Florianópolis/SC, tem por atividade prin-
cipal a prestação de serviços de Radiodifusão objetivando divulgar a cultura e a educação, bem como a exploração da propaganda co-
mercial. Em 29/05/2008 foi constituída a Sociedade por Conta de Participação – SCP, que tem por objeto social a realização de progra-
mas em geral para veiculação em emissora de televisão e comercialização de espaços televisivos, especificamente para atender a pro-
gramação da TV Cultura S/A, a qual retransmite a RECORD NEWS em Santa Catarina.  2. BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONS-
TRAÇÕES FINANCEIRAS As demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2019 foram elaboradas e estão sendo 
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil as quais levam em consideração as disposições contidas na Lei 
nº 6.404/76 e nos termos da NBC TG 1.000 (R1) – aprovada pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade, conforme Resolução CFC 
nº 1.255/09, aplicáveis às pequenas e médias empresas. 3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLITICAS CONTÁBEIS 3.1. Classificação 
de itens Circulantes e Não Circulantes No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização 
dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização 
superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes. 3.2. Compensação entre contas Como regra geral, nas demonstra-
ções financeiras, nem ativos e passivos, ou receitas e despesas são compensados entre si, exceto quando a compensação é requerida 
ou permitida por um pronunciamento ou norma brasileira de contabilidade e esta compensação reflete a essência da transação. 3.3. 
Instrumentos financeiros A companhia classifica os seguintes instrumentos financeiros como instrumentos financeiros básicos: (a) 
Caixa e equivalentes de caixa; e, (b) Instrumentos de dívida; Os instrumentos de dívida incluem as contas a receber e a pagar e os 
empréstimos a pagar, e estes são avaliados nas datas dos balanços pelo custo amortizado. 3.4. Caixa e equivalentes de caixa Caixa 
e equivalentes de caixa incluem numerário em poder da entidade, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras 
de liquidez imediata, registradas aos valores de custo acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do período, de 
acordo com as taxas pactuadas com as instituições financeiras e não excedem o seu valor de mercado ou de realização. 3.5.Apuração 
do resultado O resultado das operações, de receitas, custos e despesas, é apurado em conformidade com o regime contábil de compe-
tência dos exercícios.  3.6.Estimativas contábeis  A elaboração das demonstrações contábeis requer a adoção, por parte da Adminis-
tração, de estimativas e julgamentos que afetam os valores reportados de ativos e passivos, a divulgação dos ativos e passivos contin-
gentes na data das demonstrações contábeis e das receitas e despesas nos exercícios demonstrados. As estimativas são usadas para, 
entre outros, a determinação da vida útil de bens e equipamentos, provisões necessárias para passivos contingentes, provisão para 
devedores duvidosos, impostos e outros encargos similares. Baseados neste fato, os resultados reais podem ser diferentes dos resulta-
dos considerados por estimativas.3.7. Clientes As contas a receber de clientes correspondem aos valores pelas vendas de anúncios no 
decorrer das normas das atividades da companhia. Inicialmente se reconhece as contas a receber de clientes pelo valor nominal da nota 
fiscal. Os juros são reconhecidos somente quando da liquidação dos créditos. A administração da sociedade ao encontrar evidências de 
perdas estimadas com créditos a receber, reconhece a perda ao resultado e a redução ao valor recuperável no ativo.  3.8. Impostos e 
contribuições a recuperar Os créditos de impostos e contribuições a recuperar são provenientes de saldos negativos de  imposto de 

renda e contribuição social e de pagamentos indevidos ou a maior.  A companhia revisa mensalmente seus créditos a recuperar, e sua 
atualização é reconhecida somente quando dos recebimentos dos seus pedidos de restituições ou compensações. 3.9. Imobilizado Os 
ativos imobilizados são inicialmente reconhecidos pelo custo, que compreende seu preço de compra mais qualquer custo diretamente 
atribuível ao ativo para deixá-los nas condições pretendidas. Após o reconhecimento inicial os ativos imobilizados são mensurados pelo 
custo menos a depreciação acumulada. 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 ao item e que o 
custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os outros reparos 
e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos.  A depreciação de outros ativos é calculada 
usando o método linear durante a vida útil estimada. Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropria-
do, ao final de cada exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamente ajustado se este for maior que seu valor recuperável estima-
do. A empresa contratou no exercício de 2014, 2016, 2017 e 2018 consultoria especializada para proceder levantamento patrimonial e 
teste de recuperabilidade dos ativos, e para esse período foi emitido Laudo de que não houve impairment. Referente ao período de 2019 
a empresa contratou consultoria especializada para proceder levantamento patrimonial e teste de recuperabilidade dos ativos, o respec-
tivo trabalho não foi concluído até publicação do balanço. 3.10 intangível Os softwares são reconhecidos pelo custo, que compreende 
seu preço de compra mais qualquer custo diretamente atribuível à elaboração do ativo para a finalidade pretendida. Todos os custos 
associados à manutenção de softwares são reconhecidos como despesa, conforme incorridos. Os custos dos softwares reconhecidos 
como ativos são amortizados durante sua vida útil estimada.3.11. Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros Os ativos 
que estão sujeitos à depreciação ou amortização são revisados para a verificação de perdas por desvalorização sempre que eventos ou 
mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por desvalorização é reconhecida pelo 
valor ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável. Este último é o valor mais alto entre o valor justo de um ativo menos 
os custos de venda e o valor em uso. Para fins de avaliação da perda por desvalorização, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos 
para os quais existem fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa - UGC). Os ativos não financeiros que 
tenham sofrido perda por desvalorização, são revisados para a análise de uma possível reversão dessa perda na data de apresentação 
das demonstrações financeiras. 3.12. Contas a pagar a fornecedores As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por 
bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo custo e, 
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva. 3.13. Imposto de renda e con-
tribuição social O imposto de renda e a contribuição social são calculados pelas alíquotas regulares de 15% (acrescida de adicional de 
10%) para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social aplicada sobre o lucro tributável, observando os critérios estabelecidos 
pela legislação fiscal. A legislação tributária permite que empresas de rádio e televisão registrem crédito fiscal relacionado à divulgação 
da propaganda partidária e eleitoral gratuita, conforme regulamentada pelo Decreto 7.791, de 17 de agosto de 2012. 3.14. Demais ativos 
e passivos circulantes e não circulantes São apresentados pelo valor líquido de realização e são demonstrados pelos valores conhe-
cidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas até a data dos 
balanços, respectivamente. 3.15. Passivos Contingentes As práticas contábeis para registro e divulgação de passivos contingentes são 
as seguintes:  (I) os passivos contingentes são provisionados contabilmente e divulgados em nota explicativa, quando as perdas forem 
avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança; (II) os passivos contingentes avalia-
dos como perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa; e (III) os passivos contingentes avaliados como perdas remotas 
não são provisionados e nem divulgados em nota explicativa. 
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