
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas - 31 de dezembro de 2021
1. Contexto operacional: A Publibanca Brasil S.A. (“PBSA” ou “Companhia”) 
é uma sociedade por ações de capital fechado, situada na cidade do Rio de 
Janeiro, estado do Rio de Janeiro. O objeto social da companhia compreende 
o agenciamento de espaços para publicidade, montagem de painéis em gran-
des formatos e veiculação de publicidade em bancas de jornal. 2. Apresenta-
ção das demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras da Com-
panhia foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo CFC - Conselho Federal 
de Contabilidade, que compreendem os pronunciamentos do Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis (CPC) e em conformidade com as normas internacio-
nais de relatório financeiro emitidas pelo IASB (IFRS). 3. Principais políticas 
contábeis: 3.1. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa 
incluem saldos em contas correntes bancárias e depósitos a curto prazo com 
alta liquidez, com vencimento de três meses ou menos, a contar da data de 
contratação e sujeitos a risco insignificante de mudança de valor. Estes saldos 
são mantidos com a finalidade de atender compromissos de caixa de curto 
prazo, e não para investimento ou outros fins. 3.2. Imobilizado: Os itens que 
compõem o imobilizado são demonstrados ao custo, líquido de depreciação 
acumulada e perdas acumuladas por perda por redução ao valor recuperável, 
se houver. Esse custo inclui o custo de reposição do ativo imobilizado e custos 
de financiamentos para projetos de construção de longo prazo se os critérios 
de reconhecimento forem atendidos. Todos os demais custos de reparo e ma-
nutenção são reconhecidos no resultado, quando incorridos. 3.3. Ativos intan-
gíveis: Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados ao custo 

no momento do seu reconhecimento inicial. O custo de ativos intangíveis ad-
quiridos em uma combinação de negócios corresponde ao valor justo na data 
da aquisição. Após o reconhecimento inicial, os ativos intangíveis são apresen-
tados ao custo, menos amortização acumulada e perdas acumuladas de valor 
recuperável. Ativos intangíveis gerados internamente, excluindo custos de de-
senvolvimento capitalizados, não são capitalizados, e o gasto é refletido na 
demonstração do resultado no exercício em que for incorrido. 3.4. Contas a 
pagar aos fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores são obrigações 
a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso 
normal dos negócios, sendo classificadas como passivo circulante se o paga-
mento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar 
são apresentadas como passivo não circulante. 4. Capital social: Em 31 de 
dezembro de 2021 o capital social subscrito e totalmente integralizado da 
Companhia é de R$20.297, dividido em 17.461.081.101 ações ordinárias uni-
tárias, nominativas e sem valor nominal. 5. Eventos subsequentes: Aprova-
ção da aquisição parcial da participação societária da Otima Concessionária 
de Exploração de Mobiliário Urbano S.A.. Em 11 de fevereiro de 2022 foi apro-
vada sem restrições pelo Conselho Administrativo de Defesa do Consumidor 
(CADE), por meio do ato de concentração nº 08700.005253/2021-27, a aquisi-
ção de 74,65% (setenta e quatro vírgula sessenta e cinco por cento) das ações 
da Otima Concessionária de Exploração de Mobiliário Urbano S.A. pela Publi-
banca Brasil S.A., conforme Contratos de Compra e Venda de Ações e Outras 
Avenças celebrado em 23 de julho de 2021. 
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Demonstrações Financeira - 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Balanços patrimoniais 2021 2020

Ativo
  Circulante
   Caixa e equivalentes de caixa 10.152 4.347
   Contas a receber 8.756 5.721
   Adiantamentos 35 –
   Tributos a recuperar 1.675 71
   Despesas pagas antecipadamente 41 –
   Outros créditos – 113

20.659 10.252
  Não circulante
 Realizável a longo prazo
   Partes relacionadas – 6.918
   Depósitos judiciais 117 118
   Tributos diferidos 1.615 1.580
   Imobilizado 7.386 8.309
   Intangível 288 447

9.406 17.372
Total do ativo 30.065 27.624

Balanços patrimoniais 2021 2020
Passivo e patrimônio líquido
 Circulante
  Fornecedores 2.740 3.936
  Obrigações trabalhistas 295 262
  Obrigações tributárias 3.294 713
  Obrigações com partes relacionadas 3.505 –
  Receitas antecipadas 325 –

10.159 4.911
 Não circulante
  Obrigações tributárias 863 1.077
  Obrigações com partes relacionadas – 8.236
  Outras obrigações 914 –

1.777 9.313
 Patrimônio líquido
  Capital social 20.297 20.297
  Prejuízos acumulados (2.168) (6.897)

18.129 13.400
Total do passivo e do patrimônio líquido 30.065 27.624

Demonstrações dos resultados 2021 2020
Receita operacional líquida 27.302 17.201
 Custos dos serviços prestados (11.886) (7.452)
Lucro bruto 15.416 9.749
Despesas operacionais (7.959) (13.241)
 Despesas comerciais (285) (568)
 Despesas gerais e administrativas (2.795) (7.346)
 Outras (despesas) operacionais (4.879) (5.327)
Lucro (prejuízo) operacional 7.457 (3.492)
Resultado financeiro (274) (188)
 Despesas financeiras (490) (276)
 Receitas financeiras 216 88
Resultado antes do imposto de renda 
 e contribuição social 7.183 (3.680)
 Imposto de renda e contribuição social - corrente (2.489) (156)
 Imposto de renda e contribuição social - diferidos 35 (265)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 4.729 (4.101)

Demonstrações dos resultados abrangentes 2021 2020
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 4.729 (4.101)
 Outros resultados abrangentes – –
Total do resultado abrangente do exercício 4.729 (4.101)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Reserva de lucros
Capital 
social

Reserva 
legal

Reserva de  
retenção de lucros

Total de  
reserva de lucros

Prejuízos  
acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019 12.378 461 6.647 7.108 (3.569) 15.917
Reversão dividendos mínimos obrigatórios – – – – 1.584 1.584
Aumento de capital 7.919 – (7.919) (7.919) – –
Prejuízo do exercício – – – – (4.101) (4.101)
Reversão da reserva legal – (461) – (461) 461 –
Transferência para prejuízos acumulados – – 1.272 1.272 (1.272) –
Saldos em 31 de dezembro de 2020 20.297 – – – (6.897) 13.400
Lucro líquido do exercício – – – – 4.729 4.729
Saldos em 31 de dezembro de 2021 20.297 – – – (2.168) 18.129

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto 2021 2020
Lucro líquido (prejuízo) antes dos tributos 7.183 (3.680)
Itens que não afetam o caixa operacional
Provisão para demandas judiciais 2.072 –
Provisão para perdas de crédito esperadas 94 (6)
Perdas efetivas em créditos 73 –
Depreciação e amortização 1.210 3.128
Baixa de ativos imobilizado e intangível – 85
Provisão participação dos empregados nos lucros 68 –

10.700 (473)
Aumento/(diminuição) nos ativos e passivos operacionais
Contas a receber (3.202) 603
Tributos a recuperar (1.604) 109
Adiantamentos a fornecedores (35) –
Depósitos judiciais 1 (117)
Outros ativos 72 5.483
Fornecedores (1.196) 1.676
Obrigações trabalhistas (35) (77)
Obrigações tributárias 2.367 (620)
Receitas antecipadas 325 (1)
Partes relacionadas 2.187 –
Outras contas a pagar (1.158) –
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 8.422 6.583
Imposto de renda e contribuição social pagos (2.489) (156)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 
 depois do imposto de renda, contribuição social 
  e juros pagos 5.933 6.427
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado e intangível (128) (4.237)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (128) (4.237)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Pagamento de passivo de arrendamento – (46)
Caixa líquido aplicados nas atividades de financiamentos – (46)
Aumento líquido de caixa 5.805 2.144
Caixa no início do exercício 4.347 2.203
Caixa no final do exercício 10.152 4.347
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Sábado, domingo e segunda-feira, 21, 22 e 23/05/2022.

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