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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1 - Contexto operacional: Editora e Publicidade Rivoli S.A. (“Companhia”), é uma 
sociedade anônima de capital fechado, com sede na cidade do Rio de Janeiro e tem 
como atividade principal a prestação de serviços de publicidade e propaganda e 
participação em outras sociedades. A Companhia possui participação societária 
nas seguintes sociedades: • H. Stern Comércio e Indústria S.A. (HSCI) – Controlada 
direta – tem por objeto social a produção e comercialização de artigos de joalheria, 
relógios e presentes; • Restaurante RB7 Ltda (RB7) – Controlada direta – tem por 
objeto social o ramo de restaurantes; • Nelly Jóias e Curiosidades Ltda (Nelly) – 
Controlada direta – tem por objeto social o comércio varejista de artigos de joalheria 
e artigos para presentes; • Participações Industriais TEC Ltda (TEC) – Controlada 
direta – tem por objeto social a administração, compra e venda de imóveis próprios, 
avaliação e incorporação de imóveis e participação em outras sociedades; • PHS 
Rio Viagens e Turismo Ltda (PHS) – Controlada direta – tem por objeto social o 
agenciamento de viagens e turismo; • JR Comércio de Artefatos Metálicos Ltda (JR) 
– Controlada direta – tem por objeto social tem por objeto social a produção e co-
mercialização de artigos de joalheria e relógios; • Jóias Brasilis Export-Import Ltda 
(JB) – Controlada direta – tem por objeto social o comércio varejista de artigos de 
joalheria; 2 - Base de preparação e apresentação das demonstrações contá-
beis: a) Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras para os 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 foram preparadas com base 
nas práticas contábeis adotadas no Brasil, observando as diretrizes emanadas pela 
legislação societária (“Lei nº 6.404/76”) que incluem os novos dispositivos introduzi-
dos pela Lei nº 11.638/07 e pela Lei nº 11.941/09, e estão em conformidade com a 
NBC TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela 
Resolução CFC Nº 1.255/09. A administração da Companhia autorizou a conclusão 
da preparação das demonstrações contábeis em 30 de abril de 2020. b) Bases de 
mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo 
histórico. c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas demonstrações 
financeiras estão apresentadas em Real (R$), que é a moeda funcional da Compa-
nhia. Todas as informações financeiras apresentadas em Real (R$) foram arredon-
dadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 3 - Prin-
cipais políticas contábeis aplicadas: As políticas contábeis descritas abaixo têm 
sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas 
demonstrações financeiras. a) Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem os 
saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras. Essas aplica-
ções estão demonstradas pelo seu valor justo nas datas dos balanços com venci-
mentos inferiores a 90 dias, sem prazos fixados para resgate, com liquidez imedia-
ta, e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. As aplicações fi-
nanceiras são demonstradas ao custo, acrescidos dos rendimentos apurados até 
as datas dos balanços, que não excede o valor de mercado. b) Clientes: As contas 
a receber de clientes são registradas e mantidas pelo valor nominal dos títulos de-
correntes das prestações de serviços, acrescidos de variações cambiais, quando 
aplicável. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída com base 
em análise individual dos valores a receber e em montantes considerados pela ad-
ministração necessária e suficiente para cobrir prováveis perdas na realização des-
ses créditos, os quais podem ser modificados em virtude da recuperação de crédi-
tos de clientes devedores ou de mudança na situação financeira de clientes. c) In-
vestimentos: Os investimentos em coligadas são contabilizados pelo método de 
equivalência patrimonial e são inicialmente reconhecidos pelo seu valor de custo e 
o seu valor contábil será aumentado ou diminuído pelo reconhecimento da partici-
pação da companhia nas variações patrimoniais das investidas geradas após a 
aquisição. A participação da companhia nos lucros ou prejuízos de suas coligadas 
é reconhecida na demonstração do resultado do exercício e sua participação nos 
outros resultados abrangentes é reconhecida de forma reflexa diretamente no patri-
mônio líquido. Quando a participação da companhia nas perdas de uma coligada for 
igual ou superior ao valor contábil do investimento, incluindo quaisquer ativos de 
longo prazo que, na essência constituam parte do investimento na coligada, a com-
panhia não reconhece perdas adicionais, a menos que tenha incorrido em obriga-
ções legais ou construtivas (não formalizadas) de fazer pagamentos por conta da 
coligada. A Companhia possui participação societária nas seguintes sociedades: d) 
Imobilizado: Demonstrado ao valor de custo deduzido de depreciação e das per-
das por redução ao valor recuperável acumuladas. A depreciação desses ativos 
tem início quando estes estão prontos para o uso pretendido na mesma base dos 
outros ativos imobilizados. A depreciação é reconhecida com base na vida útil esti-
mada de cada ativo pelo método linear, de modo que o valor do custo menos o seu 
valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado (exceto para terrenos e 
construções em andamento). A vida útil estimada, os valores residuais e os méto-
dos de depreciação são revisados ao final de cada exercício, e o efeito de quaisquer 
mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. O item do imobilizado 
é baixado após a alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resul-
tantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de 
um item do imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos 
na venda e o valor contábil do ativo e reconhecidos no resultado. Os custos atribuí-
dos diretamente à aquisição, construção ou produção de ativos qualificáveis, exce-
to empréstimos, os quais levam, necessariamente, um período de tempo substan-
cial para ficar prontos para uso ou venda pretendida, são acrescentados ao custo 
de tais ativos até a data em que estejam prontos para uso ou venda. Os custos de 
empréstimos, quando incorridos, são reconhecidos como despesas. Quando parte 
de um item de imobilizado tem diferentes vidas úteis, elas são registradas como 
itens individuais (componentes principais) de imobilizado. e) Instrumentos finan-
ceiros: A companhia classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: 
mensurados ao valor justo por meio do resultado e empréstimos e recebíveis. A 
classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiri-
dos. A administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reco-
nhecimento inicial. • Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado: os 
ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são ativos finan-
ceiros mantidos para negociação. Um ativo financeiro é classificado nessa catego-
ria se for adquirido, principalmente, para fins de venda no curto prazo. Os ativos 

dessa categoria são classificados como ativos circulantes. • Empréstimos e rece-
bíveis: são ativos e passivos financeiros não derivativos com recebimentos fixos ou 
determináveis que não são cotados em um mercado ativo. São registrados no ativo 
e passivo circulantes, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 me-
ses após a data de emissão do balanço (estes são classificados como ativo e pas-
sivo não circulantes). Os empréstimos e recebíveis da companhia compreendem 
caixa e equivalentes de caixa, contas a receber, créditos c/ empresas ligadas e 
fornecedores. f) Provisões: Reconhecidas para obrigações presentes (legais ou 
presumidas) resultantes de eventos passados em que seja possível estimar os va-
lores de forma confiável e cuja a liquidação seja provável. O valor reconhecido 
como provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas para liquidar a 
obrigação no fim de cada exercício, considerando os riscos e as incertezas relativas 
a obrigação. Quando se espera que alguns ou todos os benefícios econômicos re-
queridos para a liquidação de uma provisão sejam recuperados de um terceiro, um 
ativo é reconhecido se, e somente se, o reembolso for virtualmente certo e o valor 
puder ser mensurado de forma confiável. No exercício de 2019 a Companhia não 
constituiu provisões. g) Tributação: – imposto de renda pessoa jurídica e contri-
buição social sobre o lucro líquido: O imposto de renda pessoa jurídica e a 
contribuição social sobre o lucro líquido foram apurados de acordo com a sistemá-
tica denominada “Lucro Presumido”, estabelecida pela Lei 9249/95 e alterações 
posteriores, sendo que, o imposto de renda foi calculado sobre a presunção de 32% 
da receita bruta pela alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para os lucros 
que excederam a R$ 60 mil em cada período trimestral, enquanto que a contribui-
ção social foi calculada sobre a presunção de 32% pela alíquota de 9%, reconheci-
dos pelo regime de competência. – Impostos sobre receitas de serviços: As re-
ceitas de serviços estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas suas 
respectivas alíquotas básicas: • Programa de Integração Social (PIS), alíquota de 
0,65%; • Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), alíquo-
ta de 3,00%; • Imposto Sobre Serviços (ISS), alíquota de 3,00%. h) Partes relacio-
nadas: No decorrer de suas operações, direitos e obrigações são contraídas entre 
partes relacionadas, oriundas de operações mercantis de compra e venda de mer-
cadorias e serviços, e operações de mútuos pactuados em condições normais de 
mercado para operações semelhantes. i) Outros ativos e passivos: Um ativo é 
reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futu-
ros sejam gerados em favor da sociedade e seu custo ou valor puder ser mensura-
do com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia 
possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, 
sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provi-
sões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. 

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando é provável que sua 
realização ou liquidação ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são de-
monstrados como não circulante. j) Apuração das receitas e despesas: As recei-
tas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência, além de considerar 
os rendimentos, os encargos e os efeitos de acordo com os índices e taxas oficiais 
sobre os ativos e passivos ao valor de realização, quando aplicável. k) Demonstra-
ção dos fluxos de caixa: A demonstração dos fluxos de caixa foi preparada pelo 
método indireto. 4 - Caixa e equivalentes de caixa: Os saldos de caixa e equiva-
lentes de caixa são demonstrados a seguir:

2019 2018
Caixa 1 1
Bancos conta movimento 2 5
Aplicações financeiras 103 611

106 617
A aplicação financeira é de renda fixa, mantida com instituições de primeira linha, 
e podem ser resgatadas a qualquer tempo, de acordo com as necessidades de 
capital de giro da Companhia. 5 – Impostos e contribuições a recuperar: Os sal-
dos registrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 correspondem ao IRRF retido 
dos rendimentos de aplicações financeiras, a serem deduzidos no recolhimento do 
IRPJ do 4º trimestre dos respectivos anos. 6 – Créditos c/ empresas ligadas: Re-
fere-se aos direitos da Companhia junto às suas controladas/coligadas, correspon-
dentes às transações realizadas entre as partes, conforme demonstrado a seguir:

2019 2018
H Stern 16 16
HSJ Comercial 1.010 341

1.026 357
7 – Dividendos a Receber 2019 2018
Participações TEC 34.639 -

34.639 -
8 – Créditos com empresas ligadas – realizável a longo prazo: O saldo 
referente aos direitos da empresa junto às suas coligadas/controladas, corres-
ponde as transações de mútuos realizadas entre as partes, classificadas no 
ativo não circulante, conforme demonstrado a seguir:

2019 2018
H. Stern 29.530 29.530

29.530 29.530

ATIVO Notas 2019 2018
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 106 617
Impostos e contribuições a recuperar 5 7 7
Créditos c/ pessoas ligadas 6 1.026 357
Dividendos a receber 7 34.639 0
Total do ativo circulante 35.778 981
Ativo não circulante
Realizável a longo prazo
Créditos c/ pessoas ligadas 8 29.530 29.530
Investimentos
Participações societárias 9 450.136 461.620
Outros investimentos 2 2
Imobilizado
Imobilizações 10 0 4
Total do ativo não circulante 479.668 491.156
Total do ativo 515.446 492.137

PASSIVO Notas 2019 2018
Passivo circulante
Fornecedores 11 14 11
Obrigações fiscais 12 49 23
Obrigações trabalhistas 13 45 43
Débitos C/ pessoas ligadas 14 120 20
Dividendos a pagar 15 1.027 1.027
Total do passivo circulante 1.255 1.124
Patrimônio líquido
Capital social 16 290.100 290.100
Reserva legal 17 18.015 16.856
Reservas de lucros 17 151.183 129.164
Reserva de reavaliação 17 54.893 54.893
Total do patrimônio líquido 514.191 491.013
Total do passivo e do patrimônio 
líquido 515.446 492.137

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018  

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Nota 2019 2018

Receita líquida de vendas 18 624 185
Lucro bruto 624 185
Receitas (despesas) operacionais
Despesas administrativas 19.1 (201) (158)
Despesas c/ pessoal e encargos 19.2 (292) (277)
Despesas tributárias 19.3 (46) (135)
Ganhos / (-) Perdas C/ investimentos 19.4 (10.023) (484)
Equivalência patrimonial 19.5 35.184 (38.028)
Outras receitas/(-) despesas operacionais (4) 0
Total das despesas operacionais 24.618 (39.082)
Resultado antes do resultado financeiro 25.242 (38.897)
Resultado financeiro líquido 20 5 66
Lucro antes do imposto de renda e 
contribuição social 25.247 (38.831)
Imposto de renda (41) (20)
Contribuição social (22) (12)
Lucro do exercício 25.184 (38.863)
As notas explicativas elaboradas pela Administração da Companhia são 

parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Capital 
Social

Reserva 
Legal

Reserva 
de Lu-

cros

Reserva 
de Rea-

valiação Total
Saldo 31 de dezembro de 2017 290.100 16.856 178.857 54.893 540.706
Ajustes de exercícios anteriores - - (10.830) - (10.830)
Resultado do exercício - - (38.863) - (38.863)
Saldo 31 de dezembro de 2018 290.100 16.856 129.164 54.893 491.013
Ajustes de exercícios anteriores - - (2.006) - (2.006)
Resultado do exercício - - 25.184 - 25.184
Constituição de reservas - 1.159 (1.159) - -
Saldo 31 de dezembro de 2019 290.100 18.015 151.183 54.893 514.191
As notas explicativas elaboradas pela Administração da Companhia são 

parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - D F C
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
2019 2018

Lucro do Exercício 25.184 (38.863)
Ajustes para conciliar o resultado com as 
disponibilidades geradas pelas atividades operacionais
Perdas de capital - baixa de Investimento 0 484
Juros incidentes S/ Empréstimos recebidos 0 (17)
Depreciações 4 0
(-) Perdas com investimentos em coligadas 10.023 0
Equivalência Patrimonial (35.184) 38.028
Caixa Proveniente das Operações 27 (368)
Variação nos Ativos e Passivos Operacionais
Créditos c/ pessoas ligadas (668) (46)
Impostos e contribuições a recuperar (1) 4
Dividendos a receber 0 1.500
Fornecedores 3 (17)
Obrigações fiscais 26 (53)
Obrigações trabalhistas 2 1
Débitos C/ pessoas ligadas 100 (144)
Total da Variação dos Ativos e Passivos Operacionais (538) 1.245
Caixa líquido Proveniente das Atividades Operacionais (511) 877
Atividades de Investimento
Aquisição de Ações e Quotas - Investidas 0 (1.500)
Recebtº na dissolução de sociedade 0 20
Adtº p/ aumento de Capital Social (27.200) (5.000)
Empréstimos a Pessoas Ligadas 0 117
Recebimento de Dividendos 27.200 5.000
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimento 0 (1.363)
Atividades de Financiamento
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento 0 0
Variação Líquida do Caixa (511) (486)
Caixa e Equivalente de Caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 617 1.103
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 106 617
Variação Líquida do Exercício (511) (486)
As notas explicativas elaboradas pela Administração da Companhia são 

parte integrante das demonstrações financeiras

9 – Participações societárias: Refere-se aos saldos correspondentes às participações societárias da Companhia, nas empresas investidas:

Saldo em 
31/12/2018

Partici-
pação 

%

Equiva- 
lência  

patrimonial

Ajustes na Equi-
valência de Exer-
cícios Anteriores

Ganho / (-) Perda 
com distribuição 
desproporcional

Adtº p/  
aumento do  

Capital Social

Distribuição (-) 
/Devolução de 

dividendos
Saldo em 

31/12/2019
1 - H Stern Comércio e Indústria S.A. 246.859 99,99 (3.630) 2.470 - 27.200 - 272.899
2 - Participações Industriais Tec S.A. 113.880 99,64 8.729 - - - (39.320) 83.289
3 - Nelly Jóias e Curiosidades Ltda. 43.652 70,59 - (1.267) (12.001) - - 30.384
4 - PHS Rio Viagens e Turismo Ltda. 957 97,50 149 - - - (292) 814
5 - Restaurante RB7 Ltda. 720 99,99 - (720) - - - 0
6 - JR Comércio de Artefatos Metálicos Ltda. 45.059 90,00 28.395 (2.640) - - (15.030) 55.784
7 - Jóias Brasilis Export - Import. Ltda. 10.493 98,59 1.541 151 - - (5.219) 6.966

TOTAIS 461.620 35.184 (2.006) (12.001) 27.200 (59.861) 450.136
10 – Imobilizações: O Ativo Imobilizado está composto conforme demonstrativo a seguir:

Bem
Taxa de Depre-

ciação Anual (%)
Saldo em 

31/12/2018
Adi-
ção Baixa

Depre-
ciação

Saldo em 
31/12/2019

IMOBILIZADO
Custo
Móveis e utensílios - 13 - (13) - 0

13 - (13) - 0
Depreciação 
acumulada
Móveis e utensílios 10 (9) - 9 - 0

(9) - 9 - 0
Custo líquido 4 - (4) - 0
11 – Fornecedores: Os saldos apresentados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 
correspondem aos fornecedores com vencimento até o final do exercício de 2020. 
12 – Obrigações fiscais: Obrigações fiscais conforme demonstrativo a seguir:

2019 2018
COFINS 3 2
PIS 1 1
ISS 3 1
Impostos retidos de terceiros 18 9
IRPJ a recolher 16 6
CSLL a recolher 8 4

49 23
13 – Obrigações trabalhistas: Obrigações trabalhistas conforme demonstrativo a seguir:

2019 2018
FGTS a recolher 1 1
INSS a recolher 5 5
Provisão p/ férias e encargos sociais 39 37

45 43
14 – Débitos com empresas ligadas: A composição dos valores da conta 
“Débitos com empresas ligadas” está apresentada a seguir:

2019 2018
HSJ Comercial 120 20

120 20
15 – Dividendos a Pagar: A posição registrada em 31 de dezembro de 2019 e 
2018 demonstra o saldo de dividendos a pagar. 16 – Capital social: O capital 
social da Companhia corresponde ao montante de R$ 290.100 e está repre-
sentado por 34.011.110 (trinta e quatro milhões, onze mil e cento e dez) ações 
ordinárias nominativas sem valor nominal. 17 - Reservas: A Reserva Legal foi 
constituída ao final do exercício, e corresponde a 5% do resultado líquido do 
exercício deduzidos os ajustes dos exercícios anteriores. Reservas conforme 
demonstrativo a seguir:

2019 2018
Reserva legal 18.015 16.856
Reserva de lucros 151.183 129.164
Reserva de Reavaliação (TEC) 54.893 54.893

224.091 200.913

18 – Receita Líquida: A receita do exercício foi em sua totalidade de comis-
sões sobre publicidade. 2019 2018
Receita bruta de serviços 669 198
(-) Impostos incidentes sobre as receitas (45) (13)

624 185
19 - Despesas por natureza
19.1 - Despesas administrativas 2019 2018
Prediais (173) (110)
Segurança patrimonial 0 (2)
Prestação de serviços (13) (22)
Despesas com associações (14) (13)
Publicações diversas 0 (7)
Despesas gerais (1) (4)

(201) (158)
19.2 - Pessoal e encargos 2019 2018
Remuneração dos administradores (24) (23)
Proventos (178) (172)
Encargos (67) (64)
Benefícios (21) (17)
Provisões p/férias Encargos (2) (1)

(292) (277)
19.3 - Tributárias 2019 2018
Taxas e impostos diversos (22) (1)
Multas (24) (33)
Contribuição Sindical Patronal 0 (101)

(46) (135)
19.4 - Perdas de Capital 2019 2018
Baixa de Bens 0 (484)
Perdas C/Investimentos (10.023) 0

(10.023) (484)
19.5 - Equivalência patrimonial 2019 2018
Ajuste da equivalencia patrimonial 35.184 (38.028)

35.184 (38.028)
20 – Resultado Financeiro Líquido
20.1 - Receitas financeiras 2019 2018
Receitas de aplicações financeiras 20 50
Variações monetárias ativas 7 -
Receitas de juros s/ mútuos recebidos 0 17

27 67
20.2 - Despesas financeiras 2019 2018
Juros passivos (21) (1)
Despesas Bancárias (1) -

(22) (1)
Resultado financeiro líquido 5 66

Sexta-feira, 08/04/2022
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