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 As notas explicativas da Companhia são parte integrante das demonstrações financeiras

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)

do risco envolvido. Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que 
seus benefícios econômicos futuros sejam gerados em favor da companhia e seu 
custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Os ativos e passivos são 
classificados como circulantes quando é provável que sua realização ou liquidação 
ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não 
circulante. k) 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 índices e taxas oficiais sobre os ativos e 
passivos ao valor de realização, quando aplicável. l) Demonstração 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 equivalentes de caixa 
são demonstrados a seguir:

2019 2018
Caixa 5.798 4.962
Bancos conta movimento 1.093 472
Aplicações financeiras 3.916 239

10.807 5.673
A aplicação financeira é de renda fixa, mantida com instituições de primeira 
linha, e podem ser resgatadas a qualquer tempo, de acordo com as necessi-
dades de capital de giro da Companhia.
5 - Clientes 2019 2018
Crediário 719 1.603
Duplicatas a receber 34.886 6.986
Contas a receber - serviços 673 596
Exportações diversas 9.210 1.458

45.488 10.643
A posição registrada em 31/12/2019 e 31/12/2018 corresponde às rubricas acima 
relacionadas, referente às vendas de mercadorias e serviços. Em 31/12/2019, após 
análise detalhada optou-se por não constituir provisão para devedores duvidosos 
por considerar irrelevante o risco de perdas. 6 – Investimentos – ativos financei-
ros: Os investimentos demonstram a aquisição de ativos financeiros – ouro.

2019 2018
Ativo financeiro - Ouro 33.032 37.723

33.032 37.723
7 – Importações em Curso: Composição do saldo da rubrica “Importações e 
Curso”, conforme demonstrativo a seguir: 

2019 2018
Importações em andamento 260 504

260 504
8 – Adiantamentos a fornecedores: Adiantamentos concedidos a fornecedo-
res, conforme demonstrativo a seguir:

2019 2018
Adiantamento a despachantes aduaneiros 225 2.537
Adiantamento a fornecedores diversos 329 702

554 3.239
9 – Adiantamento a empregados: A composição da conta “Adiantamento a 
empregados” é descrita como segue:

2019 2018
Adiantamento a empregados diversos 364 377

364 377
10 – Estoques: Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras 
ou da produção.

2019 2018
Mercadorias p / revenda 62.658 59.992
Matéria prima e Insumos 150.765 159.182
Produtos acabados 60.298 69.830

273.721 289.004
11 – Impostos e Contribuições a Recuperar: Refere-se aos saldos de impostos e con-
tribuições que poderão ser compensados em pagamentos correspondentes a estes tri-
butos. A composição dos valores a compensar de curto prazo está demonstrada a seguir:

2019 2018
ICMS a compensar / recuperar 16.970 19.022
COFINS a compensar / recuperar 817 852
PIS a compensar / recuperar 115 139
IRPJ a compensar / recuperar 914 909
CSLL a compensar / recuperar 1.017 643
Outros tributos a compensar / recuperar 62 58

19.895 21.623
12 – Dividendos a Receber: O saldo representa os dividendos distribuídos e 
não pagos até 31/12/2019. 

2019 2018
Nelly Jóias e Curiosidades 12.000 0

12.000 0
13 – Contas a Receber: O saldo representa os valores devidos por diversos 
devedores em 31/12/2019. 

2019 2018
Outros créditos a receber 489 309

489 309
14 – Depósitos Judiciais: Saldo referente aos depósitos judiciais conforme 
composição a seguir:

2019 2018
Depósitos judiciais trabalhistas 1.596 1.101
Depósitos judiciais fiscais 1.763 1.645
Depósitos judiciais diversos 1.343 1.343
Depósitos Judiciais cíveis 5 42
Depósitos recursais - fiscais 93 93

4.800 4.224
15 – Participações societárias: Refere-se aos saldos correspondentes às parti-
cipações societárias em empresas controladas, conforme demonstrativo a seguir:

Saldo 
em 

31/12/ 
2018

Partici-
pação 

%

Equiva-
lência 

patrimo-
nial

Distri-
buição 

de Divi-
dendos

Ajustes 
de Exer-
cício An-
teriores

Saldo 
em 

31/12/ 
2019

1 - HSJ Comercial S.A. 99.819 100,00 (3.253) - 7.254 103.820
2 - Nelly Jóias e 
Curiosidades Ltda. 15.195 29,41 156 (4.999) (4.440) 5.912

TOTAIS 115.014 (3.097) (4.999) 2.814 109.732
16 – Outros investimentos: Esta rubrica apresenta os saldos de Incentivos 
fiscais diversos e imobilização avaliada pelo valor de custo.

2019 2018
Incentivos fiscais diversos 14 14
Outras imobilizações financeiras 6 6

20 20
17 – Imobilizado: O Ativo Imobilizado está composto conforme demonstrativo 
apresentado a seguir:

Bem

Taxa de 
Deprecia-
ção Anual 

(%)

Saldo 
em 

31/12/ 
2018

Adi-
ção Baixa

Depre-
ciação

Saldo 
em 

31/12/ 
2019

Custo
Terrenos - 12 - - - 12
Veículos - 304 - (101) - 203
Móveis e utensílios - 10.402 372 (157) - 10.617

- 9.361 373 (305) - 9.429
Máquinas, equipamentos e 
ferramentas - 10.540 43 (76) - 10.507
Instalações diversas - 6.673 21 (6) - 6.688
Benfeitorias em Bens de 
Terceiros 672 482 (826) - 328
Outras Imobilizações - 1.899 0 (465) - 1.434

39.863 1.291 (1.936) - 39.218
Depreciação acumulada
Veículos 20 (298) - 95 - (203)
Móveis e utensílios 10 (8.040) - 106 (525) (8.459)

20 (8.637) - 197 (362) (8.802)
Máquinas, equipamentos e 
ferramentas 10 (9.574) - 44 (256) (9.786)
Instalações diversas 10 (6.411) - 1 (59) (6.469)
Benfeitorias em Bens de 
Terceiros - (539) - 601 (487) (425)
Outras Imobilizações - (465) - 465 - -

(33.964) - 1.509 (1.689) (34.144)
Custo líquido 5.899 1.291 (427) (1.689) 5.074

18 – Financiamentos Bancários: Empréstimo contraído no exterior para ca-
pital de giro, com vencimento dos juros nos meses de janeiro e julho, e do 
valor principal em janeiro de 2020.

Composição da dívida
Descrição 2019 2018

Valor original da dívida 21.700 21.700
Juros incidentes 2.134 1.336
Variação cambial 6.519 5.451
Pagamentos realizados (1.758) (1.000)

28.595 27.487
19 - Fornecedores: A composição dos valores de fornecedores e contas a 
pagar está apresentada a seguir:

2019 2018
Fornecedores mercadorias 33.369 21.283
Fornecedores concessionárias 51 11
Fornecedores consignação 500 500
Fornecedores aluguéis 412 1.379

34.332 23.173
20 – Parcelamentos das Leis 11.941/2009, Lei 13.496/2017 (PERT) e or-
dinário de PIS e COFINS. 20.1 – Representa 161 parcelas do parcelamento 
de débitos concedido pela Receita Federal do Brasil – RFB, de acordo com o 
Artigo 1º da Lei 11.941/2009, a terminar em outubro/2024; 20.2 – Representa 
150 parcelas do parcelamento de débitos concedido pela Receita Federal do 
Brasil – RFB, de acordo com o Artigo 2º, inciso III, alínea b, da Lei 13.496 de 
2017, a terminar em novembro/2028; 20.2 – Representa 60 parcelas do parce-
lamento ordinário de débitos de PIS e COFINS, a terminar em dezembro/2023. 
OBS: Os parcelamentos descritos estão consolidados pela RFB, e realizados 
conforme demonstrado a seguir:

Exercício 2018

Modalidade
Lei 

11.941/2009
Lei 

13.496/2017
RFB  

ordinário Totais
Vr. Parcelado 24.560 7.801 0 32.361
Variação Monetária 9.709 643 0 10.352
Pagtos realizados (14.019) (1.563) 0 (15.582)
Saldo a Pagar 20.250 6.881 0 27.131
Curto Prazo 3.471 662 0 4.133
Longo Prazo 16.779 6.219 0 22.998
Totais 20.250 6.881 0 27.131

Exercício 2019

Modalidade
Lei 

11.941/2009
Lei 

13.496/2017
RFB  

ordinário Totais
Vr. Parcelado 24.560 7.801 9.093 41.454
Variação Monetária 8.600 1.000 486 10.086
Pagtos realizados (15.859) (2.244) (1.877) (19.980)
Saldo a Pagar 17.301 6.557 7.702 31.560
Curto Prazo 3.579 697 1.926 6.202
Longo Prazo 13.722 5.860 5.776 25.358
Totais 17.301 6.557 7.702 31.560
21 – Débitos com empresas ligadas: O saldo reflete as obrigações da em-
presa junto as suas coligadas, correspondendo a transações realizadas entre 
as partes, exceto mútuos, conforme demonstrado a seguir:

2019 2018
Contas a Pagar - PHS Rio Viagens 228 127
Contas a Pagar - Editora e Publicidade Rivoli 16 12

244 139
22 – Adiantamento de clientes: A composição dos valores da conta “Adian-
tamento de clientes” está apresentada a seguir:

2019 2018
Certificado de clientes 22 42
Sinal reserva 335 718
Adiantamento de clientes - Pessoas jurídicas 3.107 17.491

3.464 18.251
23 – Obrigações trabalhistas: Obrigações trabalhistas, conforme demons-
trativo a seguir:

2019 2018
FGTS a recolher 380 343
INSS a recolher 1.114 1.146
Provisões de férias e encargos 6.063 5.821

7.557 7.310
24 – Impostos e contribuições: Impostos e contribuições a recolher, confor-
me demonstrativo a seguir:

2019 2018
ICMS a recolher 1.484 1.193
IPI a recolher 650 830
COFINS a recolher 1.343 6.912
PIS a recolher 292 1.498
ISS a recolher 19 18
Impostos e contribuições retidos de terceiros 804 801
IRPJ e CSLL a recolher 374 375

4.966 11.627
25 – Débitos com empresas ligadas – Passivo Não circulante: O saldo das 
obrigações da empresa com suas coligadas e controladas, corresponde aos 
mútuos  contraídos com as mesmas, composto conforme demonstrado a seguir:

2019 2018
Mútuos - HSJ Comercial 48.348 48.348
Mútuos - Editora Rivoli 29.529 29.529
Mútuos - Nelly Jóias 9.878 9.878
Mútuos - Partcipações TEC 15.267 15.267
Mútuos - JR Comércio 13.745 13.745

116.767 116.767
26 – Provisões para contingências fiscais: O saldo reflete a provisão para 
contingência de um processo junto a RFB. Fatos relevantes: H. Stern Comér-
cio e Indústria S.A. é parte em ações judiciais relacionadas a litígios tributários, 
cujo objeto de contestação é sua legalidade ou a sua constitucionalidade. A 
administração da empresa acredita que as provisões para contingências cons-
tituídas são suficientes para cobrir eventuais perdas com processos judiciais, 
não obstante as boas chances de êxito a médio e a longo prazo, de acordo 
com a opinião de seus assessores jurídicos. A contingência fiscal supraci-
tada foi constituída com base nos valores corrigidos dos Autos de Infração 
emitidos no âmbito da Receita Federal do Brasil – RFB. Os Autos de Infra-
ção supracitados estão em poder do Departamento Jurídico da companhia. 

1 - Contexto operacional: H. Stern Comércio e Indústria S.A. (“Companhia”) é 
uma sociedade anônima de capital fechado, com sede na cidade do Rio de Janei-
ro, tendo como atividade principal a produção e comercialização de artigos de joa-
lheria, relógios e presentes. A Companhia possui participação societária nas se-
guintes sociedades: • HSJ Comercial S.A. (HSJ) – controlada direta – tem por ob-
jeto social o comércio varejista de artigos de joalheria. • Nelly Jóias e Curiosidades 
Ltda. – Controlada em conjunto – tem por objeto social o comércio varejista de ar-
tigos de joalheria e artigos para presentes. 2 - Base de preparação e apresenta-
ção das demonstrações contábeis: a) Declaração de conformidade: As de-
monstrações financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 
2018 foram preparadas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, ob-
servando 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 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 demons-
trações contábeis em 30 de abril de 2020. b) Bases de mensuração: As demons-
trações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção 
dos seguintes itens materiais reconhecidos no balanço patrimonial: • Os instrumen-
tos financeiros derivativos mensurados pelo valor justo; • Os instrumentos financei-
ros não derivativos designados pelo valor justo por meio do resultado são mensu-
rados pelo valor justo; • Os ativos financeiros disponíveis para venda mensurados 
pelo valor justo. c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas demons-
trações financeiras estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da com-
panhia. Todas as informações financeiras apresentadas em Real foram arredon-
dadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 3 - 
Principais 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: Compre-
endem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras. 
Essas aplicações 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 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 decorrentes das vendas de mercadorias, acrescidos de varia-
ções cambiais, quando aplicável. A provisão para créditos de liquidação duvidosa 
é constituída com base em análise individual dos valores a receber e em montan-
tes considerados pela administração necessária e suficiente para cobrir prováveis 
perdas na realização desses créditos, os quais podem ser modificados em virtude 
da recuperação de créditos de clientes devedores ou de mudança na situação fi-
nanceira de clientes. No exercício social de 2019, após análise detalhada, a admi-
nistração optou por não constituir provisão para créditos de liquidação duvidosa 
por considerar irrelevante o risco de perdas. O ajuste a valor presente do saldo de 
contas a receber de clientes não é relevante devido ao curto prazo de sua realiza-
ção. c) Estoques: Os estoques estão demonstrados pelo menor valor entre o valor 
líquido de realização (valor estimado de venda no curso normal dos negócios, 
menos as despesas estimadas para realizar a venda) e o custo médio da produção 
ou preço médio de aquisição. As provisões para estoques de baixa rotatividade ou 
obsoletos são constituídas quando consideradas necessárias pela administração. 
A companhia custeia seus estoques usando a média ponderada. d) Investimen-
tos: 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 participação 
da companhia nas variações patrimoniais das investidas geradas após a aquisi-
ção. A participação da companhia nos lucros ou prejuízos de suas coligadas é re-
conhecida na demonstração do resultado do exercício e sua participação nos ou-
tros 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 
companhia não reconhece perdas adicionais, a menos que tenha incorrido em 
obrigações legais ou construtivas (não formalizadas) de fazer pagamentos por 
conta da coligada. e) Imobilizado: Demonstrado ao valor de custo deduzido de 
depreciação e das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas. A depre-
ciação 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 estimada 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 valo-
res residuais e os métodos de depreciação são revisados no fim de cada exercício, 
e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamen-
te. O item do imobilizado é baixado após a alienação ou quando não há benefícios 
econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou 
perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado são determinados pela dife-
rença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo e reconheci-
dos no resultado. Os custos de empréstimos atribuídos diretamente à aquisição, 
construção ou produção de ativos qualificáveis, os quais levam, necessariamente, 
um período de tempo substancial 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. Quando parte de um item de imobilizado tem diferentes vidas úteis, 
elas são registradas como itens individuais (componentes principais) de imobiliza-
do. f) 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 financeiros 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 fi-
nanceiro 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 passivos e ativos 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 emissão do balanço 
(estes são classificados como ativo e passivo não circulantes). Os empréstimos e 
recebíveis da companhia compreendem caixa e equivalentes de caixa, clientes, 
contas a receber, empréstimos bancários e fornecedores. g) Provisões: Reco-
nhecidas para obrigações presentes (legais ou presumidas) resultantes de even-
tos 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 virtualmente certo e o valor puder ser mensurado de 
forma confiável. h) Imposto de renda e contribuição social - correntes e diferi-
dos: Correntes: O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do exercício são calculados com base nas 
alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro anual tributável 
excedente de R$ 240.000, para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável 
para contribuição social e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base 
negativa da contribuição social, limitada a 30% do lucro real. As declarações de 
impostos no Brasil estão sujeitas à revisão pelas autoridades fiscais por um perío-
do de cinco anos da data da declaração. Diferidos: O imposto de renda e a contri-
buição social diferidos são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas 
do adicional de 10% para o imposto de renda e 9% de contribuição social sobre as 
diferenças temporárias, prejuízo fiscal e base negativa. O imposto diferido é reco-
nhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ati-
vos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins 
de tributação. O imposto diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera se-
rem aplicadas às diferenças temporárias quando elas revertem, baseando-se nas 
leis que foram decretadas ou substantivamente decretadas até a data de apresen-
tação das demonstrações financeiras. Nota: Em 31 de dezembro de 2019 a com-
panhia não possuía base de cálculo para o imposto de renda e contribuição social, 
correntes ou diferidos. i) Partes relacionadas: No decorrer de suas operações, 
direitos e obrigações são contraídas entre partes relacionadas, oriundas de opera-
ções mercantis de compra e venda de mercadorias e serviços, e operações de 
mútuos pactuados em condições normais de mercado para operações semelhan-
tes. j) Outros ativos e passivos: 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 registradas tendo como base as melhores estimativas 

ATIVO Notas 2019 2018
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 10.807 5.673
Clientes 5 45.488 10.643
Investimentos financeiros 6 33.032 37.723
Importações em curso 7 260 504
Adiantamento a fornecedores 8 554 3.239
Adiantamento a empregados 9 364 377
Estoques de mercadorias 10 273.721 289.004
Impostos a recuperar 11 19.895 21.623
Dividendos a receber 12 12.000 0
Contas a receber 13 489 309
Total do ativo circulante 396.610 369.095
Ativo não circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais 14 4.800 4.224
Investimentos
Participações societárias 15 109.732 115.014
Outros investimentos 16 20 20
Imobilizado
Imobilizações 17 5.074 5.899
Total do ativo não circulante 119.626 125.157
Total do ativo 516.236 494.252

PASSIVO Notas 2019 2018
Passivo circulante
Financiamentos bancários 18 28.595 363
Fornecedores 19 34.332 23.173
Parcelamentos - Fiscais Federais 20 6.202 4.133
Débitos com empresas ligadas 21 244 139
Adiantamento de clientes 22 3.464 18.251
Obrigações trabalhistas 23 7.557 7.310
Impostos e contribuições 24 4.966 11.627
Total do passivo circulante 85.360 64.996
Passivo não circulante
Financiamentos bancários 18 0 27.124
Parcelamentos - Fiscais Federais 19 25.358 22.998
Débitos com empresas ligadas 25 116.767 116.767
Provisões para contingências fiscais 26 15.846 15.846
Total do passivo não circulante 157.971 182.735
Patrimônio líquido
Capital social 27.1 242.423 242.423
Reserva de capital 27.2 32.200 5.000
Reserva legal 28.1 12.467 12.467
Prejuízos acumulados 28.2 (14.185) (13.369)
Total do patrimônio líquido 272.905 246.521
Total do passivo e do patrimônio líquido 516.236 494.252

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS 
 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 29 276.449 214.004
Custo das mercadorias vendidas (171.847) (133.209)
Resultado operacional bruto 104.602 80.795
Receitas (despesas) operacionais
Despesas administrativas 30.1 (34.594) (46.876)
Despesas com pessoal e encargos 30.2 (66.545) (71.604)
Despesas de vendas 30.3 (9.660) (9.280)
Despesas tributárias 30.4 (1.364) (4.595)
Depreciações e amortizações 30.5 (1.688) (1.621)
Outras receitas/(-) despesas operacionais 31 1.611 (121)
Ganhos / (-) Perdas C/ investimentos 32 12.001 0
Equivalência patrimonial 33 (3.097) (6.175)
Total das receitas (despesas) operacionais (103.336) (140.272)
Resultado antes do resultado financeiro 1.266 (59.477)
Encargos Financeiros Líquidos 34 (4.896) (5.150)
Resultado operacional líquido (3.630) (64.627)
Provisões p/Imposto de Renda e Contribuição Social - -
Resultado Líquido do Exercício (3.630) (64.627)

As notas explicativas 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)

Descrição Capital
Reserva de ca-

pital Reserva legal
Reserva de Lu-

cros
Prejuízos Acu-

mulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017 226.223 16.200 12.467 56.195 - 311.085
Adtº P/ Aumento de Capital - AFAC - 5.000 - - - 5.000
Aumento do Capital Social 16.200 (16.200) - - - -
Ajustes de exercícios anteriores - - - (4.937) - (4.937)
Resultado do Exercício - - - (64.627) - (64.627)
Transferência P/ Prejuízos Acumulados - - - 13.369 (13.369) -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 242.423 5.000 12.467 - (13.369) 246.521
Adtº P/ Aumento de Capital - AFAC - 27.200 - - - 27.200
Ajustes de exercícios anteriores - - - - 2.814 2.814
Resultado do Exercício - - - - (3.630) (3.630)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 242.423 32.200 12.467 - (14.185) 272.905

As notas explicativas da Companhia são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos 

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

Resultado do Exercício (3.630) (64.627)
Ajustes para conciliar o resultado das disponibilidades 
geradas pelas atividades operacionais
Ajustes de exercícios anteriores 2.814 (4.937)
Depreciação e amortização 1.688 1.621
Variações investimentos financeiros (549) (1.539)
Ganhos na baixa de imobilizado (208) (86)
Baixa de ativo por descarte 12 239
Val. monetárias s/ parcelamentos Tributários 3.460 1.162
Juros e Variação cambial s/ financiamentos 1.866 4.733
Ganhos C/ Investimentos (14.815) -
Resultado de equivalência patrimonial 3.097 6.175
Caixa proveniente das operações (6.265) (57.259)
Variação nos ativos/passivos operacionais
Clientes e contas a receber (35.025) (206)
Estoques de mercadorias 15.283 (372)
Impostos a recuperar 1.728 4.639
Adiantamentos diversos 2.698 (516)
Depósitos judiciais (576) 395
Importações em curso 244 (487)
Fornecedores 11.159 10.358
Débitos c/ empresas ligadas 105 (2.219)
Encargos e obrigações trabalhistas 247 (600)
Impostos e contribuições (6.661) 7.346
Adiantamentos de clientes (14.787) 17.578
Total da variação dos ativos e passivos operacionais (25.585) 35.916
Caixa líquido Proveniente das atividades operacionais (31.850) (21.343)
Atividades de investimento
Aquisições de imobilizado (1.291) (637)
Vendas de imobilizado 624 238
Aquisição ( - ) / Resgates de ativos financeiros 5.240 9.684
Dividendos recebidos 5.000 -
Caixa líquido proveniente das atividades de investimento 9.573 9.285
Atividades de financiamento
Adtº P/ aumento de capital 27.200 5.000
Pagtº de financiamentos bancários (758) (709)
Adesão a novo parcelamento tributário 7.058 6.671
Pagamentos de parcelamento tributário (6.089) (4.426)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades 
de financiamento

27.411 6.536

Variação líquida do caixa 5.134 (5.522)
Caixa e equivalentes de caixa
Disponibilidades no início do exercício 5.673 11.195
Disponibilidades no fim do exercício 10.807 5.673
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa 5.134 (5.522)

As notas explicativas da Companhia são parte integrante das 
demonstrações financeiras

Sexta-feira, 08/04/2022

Esta publicação foi feita de forma 100% digital 
pelo Monitor Mercantil em seu site. 

A autenticidade deste documento pode 
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H. STERN COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A
CNPJ/MF nº 33.388.943/0001-92

27 – Reservas de capital: 27.1 – Capital social: O capital social da empresa 
soma o montante de R$ 242.423 e está representado por 39.985.758 (trinta 
e nove milhões novecentos e oitenta e cinco mil e setecentos e cinquenta e 
oito) ações ordinárias nominativas com valor unitário de R$ 6,06 (seis reais e 
seis centavos). 27.2 – Reserva de Capital: O saldo desta rubrica demonstra 
os adiantamentos p/ futuro aumento do capital social, realizados pela acionista 
Editora e Publicidade Rivoli S/A. 28 – Destinação do Resultado do exercício 
e constituição de Reservas: A companhia apresentou prejuízo contábil ao 
final do exercício, e destinará o resultado para a conta de prejuízos acumula-
dos, não constituindo nenhuma reserva neste exercício.

2019 2018
Reserva legal 12.467 12.467
Prejuízos acumulados (14.185) (13.369)

(1.718) (902)
29 - Receita líquida de vendas e serviços 2019 2018
Receita bruta de vendas e serviços 484.419 418.146
(-) Devoluções descontos e outros (158.825) (167.711)
(-) Impostos incidentes sobre as vendas (49.145) (36.431)

276.449 214.004
30 - Despesas por natureza
30.1 - Despesas administrativas 2019 2018
Prediais (19.935) (31.875)
Segurança patrimonial (27) (21)
Seguros (91) (79)
Prestação de serviços (3.575) (3.131)
Informática (1.822) (1.619)
Veículos (161) (160)
Comunicação (1.743) (1.951)
Viagens (1.198) (1.619)
Fretes e logística (1.180) (997)
Importações 0 (302)
Registro de marcas (505) (237)
Gerais (4.357) (4.885)

(34.594) (46.876)

30.2 - Pessoal e encargos 2019 2018
Remuneração dos administradores (2.154) (2.111)
Proventos (44.524) (48.810)
Encargos trabalhistas (13.468) (14.024)
Transporte de empregados (1.034) (967)
PAT (1.391) (1.544)
Benefícios médicos e sociais (3.719) (3.941)
Seguro de vida (38) (38)
Treinamentos e cursos (55) (20)
Outras despesas com pessoal (162) (149)

(66.545) (71.604)
30.3 - Despesas c/ vendas 2019 2018
Propaganda e publicidade (4.773) (3.161)
Exportações (858) (722)
Comissões (3.648) (4.742)
Diversas com vendas (369) (586)
Títulos incobráveis (12) (69)

(9.660) (9.280)
30.4 - Despesas Tributárias 2019 2018
ICMS 90 (1.848)
IPI 716 447
PIS (7) (4)
COFINS (41) (21)
Contribuição sindical patronal (94) (116)
Multas (1.660) (2.700)
Taxas e impostos diversos (368) (353)

(1.364) (4.595)
30.5 - Depreciações e amortizações 2019 2018
Depreciações e Amortizações (1.688) (1.621)

(1.688) (1.621)
31 – Outras Receitas / (-) Despesas
31.1 - Outras Despesas 2019 2018
Perdas Diversas (130) (230)
Baixa de Bens (12) (239)

(142) (469)
Roberto Stern - Diretor Presidente

Luiz Carlos Rodrigues Machado - Contador - CRC - RJ 067.810/O-6

31.2 - Outras Receitas 2019 2018
Despesas reavidas 1.415 155
Outras receitas eventuais 130 107
Venda de bens de ativos permanentes 208 86

1.753 348
Resultado líquido 1.611 (121)
32 - Ganhos C/Investimentos 2019 2018
Ganhos C/Investimentos 12.001 0

12.001 0
33 - Equivalência Patrimonial: Os resultados da equivalência patrimonial 
estão demonstrados no quadro da nota explicativa 15.
34 – Resultado Financeiro
34.1 - Receitas financeiras 2019 2018
Juros ativos 35 117
Variações cambiais 5.918 5.546
Receitas de aplicações financeiras 29 99
Descontos obtidos 21 20
Variações monetárias 646 1.726
Outras receitas 33 0

6.682 7.508
34.2 - Despesas financeiras 2019 2018
Juros passivos (1.546) (2.302)
Variações cambiais (7.279) (9.356)
Despesas bancárias (29) (27)
IOF (12) (49)
Variações monetárias (1.426) (1)
Despesas com cartão de crédito (720) (887)
Descontos concedidos (537) (14)
Aluguel de terminal de cartão de crédito (29) (21)
Outras despesas 0 (1)

(11.578) (12.658)
Resultado financeiro líquido (4.896) (5.150)

Sexta-feira, 08/04/2022
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