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ATIVO Notas 2020 2019
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 493 106
Impostos e contribuições a recuperar 5 6 7
Créditos c/ pessoas ligadas 6 1.398 1.026
Dividendos a receber 7 36.639 34.639
Total do ativo circulante 38.536 35.778
Ativo não circulante
Realizável a longo prazo
Créditos c/ pessoas ligadas 8 29.530 29.530
Investimentos
Participações societárias 9 476.027 450.136
Outros investimentos 2 2
Total do ativo não circulante 505.559 479.668
Total do ativo 544.095 515.446

PASSIVO Notas 2020 2019
Passivo circulante
Fornecedores 10 17 14
Obrigações fiscais 11 48 49
Obrigações trabalhistas 12 44 45
Débitos C/ pessoas ligadas 13 120 120
Dividendos a pagar 14 1.027 1.027
Total do passivo circulante 1.256 1.255
Patrimônio líquido
Capital social 15 290.100 290.100
Reserva legal 16 20.257 18.015
Reservas de lucros 16 177.589 151.183
Reserva de reavaliação 16 54.893 54.893
Total do patrimônio líquido 542.839 514.191
Total do passivo e do patrimônio líquido 544.095 515.446

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Valores expressos em milhares de Reais, 

exceto quando indicado de outra forma)
Nota 2020 2019

Receita líquida de vendas 17 347 624
Lucro bruto 347 624
Receitas (despesas) operacionais
Despesas administrativas 18.1 (198) (201)
Despesas c/ pessoal e encargos 18.2 (261) (292)
Despesas tributárias 18.3 (1) (46)
Ganhos / (-) Perdas C/ investimentos 18.4 (2.716) (10.023)
Equivalência patrimonial 18.5 47.698 35.184
Outras receitas/(-) despesas operacionais 18.6 - (4)
Total das despesas operacionais 44.522 24.618
Resultado antes do resultado financeiro 44.869 25.242
Resultado financeiro líquido 19 2 5
Lucro antes do imposto de renda e 
contribuição social 44.871 25.247
Imposto de renda (21) (41)
Contribuição social (11) (22)
Lucro do exercício 44.839 25.184
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 2020 E 2019 (Valores 

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

Capital 
Social

Re-
serva 
Legal

Reserva 
de Lu-

cros

Reserva 
de Rea-

valiação Total
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
Ajustes de exercícios anteriores - - (16.191) - (16.191)
Resultado do exercício - - 44.839 - 44.839
Constituição de reservas - 2.242 (2.242) - -
Saldo 31 de dezembro de 2020 290.100 20.257 177.589 54.893 542.839
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - D F C
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Valores 

expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
2020 2019

Lucro do Exercício 44.839 25.184
Ajustes para conciliar o resultado com as disponibili-
dades geradas pelas atividades operacionais
Depreciações - 4
Perdas com investimentos em coligadas 2.716 10.023
Equivalência Patrimonial (47.698) (35.184)
Caixa Proveniente das Operações (143) 27
Variação nos Ativos e Passivos Operacionais
Créditos c/ pessoas ligadas (372) (668)
Impostos e contribuições a recuperar 1 (1)
Fornecedores 3 3
Obrigações fiscais (1) 26
Obrigações trabalhistas (1) 2
Débitos C/ pessoas ligadas - 100
Total da Variação dos Ativos e Passivos Operacionais (370) (538)
Caixa líquido Proveniente das Atividades Operacionais (513) (511)
Atividades de Investimento
Adtº p/ aumento de Capital Social (13.500) (27.200)
Recebimento de Dividendos 14.400 27.200
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimento 900 -
Atividades de Financiamento
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento - -
Variação Líquida do Caixa 387 (511)
Caixa e Equivalente de Caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 106 617
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 493 106
Variação Líquida do Exercício 387 (511)
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (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 par-
ticipação societária nas seguintes sociedades: • H. Stern Comércio e Indústria 
S.A. (HSCI) – Controlada direta – tem por objeto social a produção e comer-
cialização de artigos de joalheria, relógios e presentes; • Nelly Jóias e Curiosi-
dades Ltda (Nelly) – Controlada direta – tem por objeto social o comércio va-
rejista de artigos de joalheria e artigos para presentes; • Participações Indus-
triais TEC Ltda (TEC) – Controlada direta – tem por objeto social a administra-
ção, 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 turis-
mo; • JR Comércio de Artefatos Metálicos Ltda (JR) – Controlada direta – tem 
por objeto social tem por objeto social a produção e comercialização 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 contábeis. a) 
Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras para os exercí-
cios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 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 
introduzidos pela Lei nº 11.638/07 e pela Lei nº 11.941/09, estando em confor-
midade com a NBC TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empre-
sas, aprovada pela Resolução CFC Nº 1.255/09. A administração da Compa-
nhia autorizou a conclusão da preparação das demonstrações contábeis em 
30 de abril de 2021. 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$), que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações fi-
nanceiras apresentadas em Real (R$) foram arredondadas para o milhar mais 
próximo, exceto quando indicado de outra forma. 3 - Principais políticas con-
tábeis aplicadas: As políticas contábeis descritas abaixo têm sido aplicadas 
de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas demons-
trações financeiras. a) Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem os sal-
dos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras. Essas apli-
cações estão demonstradas pelo seu valor justo nas datas dos balanços com 
vencimentos inferiores a 90 dias, sem prazos fixados para resgate, com liqui-
dez imediata, e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. 
As aplicações financeiras são demonstradas ao custo, acrescidos dos rendi-
mentos apurados até as datas dos balanços, que não excede o valor de mer-
cado. b) Clientes: As contas a receber de clientes são registradas e mantidas 
pelo valor nominal dos títulos decorrentes das prestações de serviços, acres-
cidos de variações cambiais, quando aplicável. A provisão para créditos de li-
quidação duvidosa é constituída com base em análise individual dos valores a 
receber e em montantes considerados pela administração necessária e sufi-
ciente para cobrir prováveis perdas na realização desses créditos, os quais 
podem ser modificados em virtude da recuperação de créditos de clientes de-
vedores ou de mudança na situação financeira de clientes. c) Investimentos: 
Os investimentos em coligadas são contabilizados pelo método de equivalên-
cia patrimonial e são inicialmente reconhecidos pelo seu valor de custo e o seu 
valor contábil será aumentado ou diminuído pelo reconhecimento da participa-
ção da companhia nas variações patrimoniais das investidas geradas após a 
aquisição. A participação da companhia nos lucros ou prejuízos de suas coli-
gadas é reconhecida na demonstração do resultado do exercício e sua partici-
pação nos outros resultados abrangentes é reconhecida de forma reflexa dire-
tamente no patrimônio líquido. Quando a participação da companhia nas per-
das 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 companhia não reconhece perdas adicionais, a 
menos que tenha incorrido em obrigações legais ou construtivas (não formali-
zadas) de fazer pagamentos por conta da coligada. A Companhia possui par-
ticipação societária nas seguintes sociedades: d) Instrumentos financeiros: 
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 
adquiridos. A administração determina a classificação de seus ativos financei-
ros no reconhecimento inicial. • Ativos financeiros ao valor justo por meio 
do resultado: os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do 
resultado são ativos financeiros mantidos para negociação. Um ativo financei-
ro é classificado nessa categoria se for adquirido, principalmente, para fins de 
venda no curto prazo. Os ativos dessa categoria são classificados como ativos 
circulantes. • Empréstimos e recebíveis: 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 meses após a data de emis-
são do balanço (estes são classificados como ativo e passivo não circulantes). 
Os empréstimos e recebíveis da companhia compreendem caixa e equivalen-
tes de caixa, contas a receber, créditos c/ empresas ligadas e fornecedores. e) 

Provisões: Reconhecidas para obrigações presentes (legais ou presumidas) 
resultantes de eventos passados em que seja possível estimar os valores 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 requeridos para a liquidação de uma provisão sejam recuperados 
de um terceiro, um ativo é reconhecido se, e somente se, o reembolso for vir-
tualmente certo e o valor puder ser mensurado de forma confiável. No exercí-
cio de 2016 a Companhia não constituiu provisões. f) Tributação:  – imposto 
de renda pessoa jurídica e contribuição 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 sistemática 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 alíquo-
ta de 15%, acrescido do adicional de 10% para os lucros que excederam a R$ 
60 mil em cada período trimestral, enquanto que a contribuição social foi cal-
culada sobre a presunção de 32% pela alíquota de 9%, reconhecidos pelo re-
gime de competência. – Impostos sobre receitas de serviços: As receitas 
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), 
alíquota de 3,00%; • Imposto Sobre Serviços (ISS), alíquota de 3,00%. h) Par-
tes relacionadas: No decorrer de suas operações, direitos e obrigações são 
contraídas entre partes relacionadas, oriundas de operações mercantis de 
compra e venda de mercadorias 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 futuros sejam gerados em favor da socieda-
de e seu custo ou valor puder ser mensurado 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 provisões são registra-
das tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e 
passivos são classificados como circulantes quando é provável que sua reali-

zação ou liquidação ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são 
demonstrados como não circulante. j) Apuração das receitas e despesas: 
As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência, além 
de considerar os rendimentos, os encargos e os efeitos de acordo com os ín-
dices e taxas oficiais sobre os ativos e passivos ao valor de realização, quando 
aplicável. k) Demonstração dos fluxos de caixa: A demonstração dos fluxos 
de caixa foi preparada pelo método indireto. 4 - Caixa e equivalentes de cai-
xa: Os saldos de caixa e equivalentes de caixa são demonstrados a seguir:

2020 2019
Caixa 1 1
Bancos conta movimento 101 2
Aplicações financeiras 391 103

493 106
A aplicação financeira é de renda fixa, mantida com instituições de primeira 
linha, e podem ser resgatadas a qualquer tempo, de acordo com as neces-
sidades de capital de giro da Companhia. 5 – Impostos e contribuições a 
recuperar: Os saldos registrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 corres-
pondem 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: Refere-se aos direitos da Companhia junto às 
suas controladas/coligadas, correspondentes às transações realizadas entre 
as partes, conforme demonstrado a seguir:

2020 2019
H Stern 16 16
HSJ Comercial 1.382 1.010

1.398 1.026
7 – Dividendos a Receber

2020 2019
Participações TEC 34.339 34.639
Jóias Brasilis LTDA 2.300 -

36.639 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:

2020 2019
H. Stern 29.530 29.530

29.530 29.530
9 – Participações societárias: Refere-se aos saldos correspondentes às participações societárias da Companhia, nas empresas investidas:

Saldo em 
31/12/2019

Partici-
pação %

Equiva-
lência pa-
trimonial

Ajustes na Equi-
valência de Exer-
cícios Anteriores

Ganho / (-) Perda 
com distribuição 
desproporcional

Adtº p/ au-
mento do  

Capital Social

Distribuição 
(-) /Devolução 
de dividendos

Saldo em 
31/12/2020

1 - H Stern Comércio e Indústria S.A. 272.899 99,99 4.093 - - 13.500 - 290.492
2 - Participações Industriais Tec S.A. 83.289 99,64 20.514 - - - - 103.803
3 - Nelly Jóias e Curiosidades Ltda. 30.384 70,59 2.711 (16.191) (4.236) - - 12.668
4 - PHS Rio Viagens e Turismo Ltda. 814 97,50 28 - - - (98) 744
5 - JR Comércio de Artefatos Metálicos Ltda. 55.784 90,00 21.344 - - - (12.600) 64.528
6 - Jóias Brasilis Export - Import. Ltda. 6.966 98,59 (992) - - - (2.182) 3.792
TOTAIS 450.136 47.698 (16.191) (4.236) 13.500 (14.880) 476.027
10 – Fornecedores: Os saldos apresentados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
correspondem aos fornecedores com vencimento até o final do exercício de 2021. 
11 – Obrigações fiscais: Obrigações fiscais conforme demonstrativo a seguir:

2020 2019
COFINS 6 3
PIS 2 1
ISS 6 3
Impostos retidos de terceiros 9 18
IRPJ a recolher 17 16
CSLL a recolher 8 8

48 49
12 – Obrigações trabalhistas: Obrigações trabalhistas conforme demonstra-
tivo a seguir: 2020 2019
FGTS a recolher 1 1
INSS a recolher 4 5
Provisão p/ férias e encargos sociais 39 39

44 45
13 – Débitos com empresas ligadas: A composição dos valores da conta 
“Débitos com empresas ligadas” está apresentada a seguir:

2020 2019
HSJ Comercial 120 120

120 120
14 – Dividendos a Pagar: A posição registrada em 31 de dezembro de 2020 
e 2019 demonstra o saldo de dividendos a pagar aos acionistas. 15 – Capital 
social: O capital social da Companhia corresponde ao montante de R$ 290.100 
e está representado por 34.011.110 (trinta e quatro milhões, onze mil e cento e 
dez) ações ordinárias nominativas sem valor nominal. 16 - Reservas: A Reser-
va 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: 2020 2019
Reserva legal 20.257 18.015
Reserva de lucros 177.589 151.183
Reserva de Reavaliação (TEC) 54.893 54.893

252.739 224.091
17 – Receita Líquida: A receita do exercício foi em sua totalidade de comis-
sões sobre publicidade. 

2020 2019
Receita bruta de serviços 372 669
(-) Impostos incidentes sobre as receitas (25) (45)

347 624

18 - Despesas por natureza
18.1 - Despesas administrativas 2020 2019
Prediais (167) (173)
Prestação de serviços - (13)
Despesas com associações (14) (14)
Publicações diversas (17) -
Despesas gerais - (1)

(198) (201)
18.2 - Pessoal e encargos 2020 2019
Remuneração dos administradores (17) (24)
Proventos (160) (178)
Encargos (55) (67)
Benefícios (29) (21)
Provisões p/férias Encargos - (2)

(261) (292)
18.3 - Tributárias 2020 2019
Taxas e impostos diversos - (22)
Multas (1) (24)

(1) (46)
18.4 - Perdas C/ investimentos 2020 2019
Perdas C/Investimentos (2.716) (10.023)

(2.716) (10.023)
18.5 - Equivalência patrimonial 2020 2019
Ajuste da equivalencia patrimonial 47.698 35.184

47.698 35.184
19 – Resultado Financeiro Líquido
19.1 - Receitas financeiras 2020 2019
Receitas de aplicações financeiras 3 20
Variações monetárias ativas - 7

3 27
19.2 - Despesas financeiras
Juros passivos - (21)
Despesas Bancárias (1) (1)

(1) (22)
Resultado financeiro líquido 2 5

Sexta-feira, 08/04/2022
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