
Demonstrações Financeiras Individuais
e Consolidadas

Rio Bravo Investimentos Holding S.A.
31 de dezembro de 2020
Com Relatório do Auditor Independente sobre as
Demonstrações Financeiras



Rio Bravo Investimentos Holding S.A.

Relatório de Administração

Senhores Acionistas: Atendendo às disposições legais, apresentamos à apreciação de V.Sas. as
demonstrações financeiras da Rio Bravo Investimentos Holding S.A, relativa ao período findo em
31 de dezembro de 2020, acrescidas das notas explicativas e relatório do auditor independente
sobre o exame de auditoria.



Rio Bravo Investimentos Holding S.A.

Demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

Índice

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas.....................................................................................................................................1

Demonstrações financeiras auditadas individuais e consolidadas

Balanço patrimonial ..........................................................................................................................4
Demonstração dos resultados...........................................................................................................5
Demonstração dos resultados abrangentes......................................................................................6
Demonstração das mutações do patrimônio líquido..........................................................................7
Demonstração dos fluxos de caixa....................................................................................................8
Notas explicativas às demonstrações financeiras .............................................................................9



1

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas

Aos
Diretores e Acionistas da
Rio Bravo Investimentos Holding S.A.
São Paulo - SP

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Rio Bravo Investimentos
Holding S.A. (“Controladora”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020, e as respectivas demonstrações
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa
para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o
resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Rio
Bravo Investimentos Holding S.A. 31 de dezembro de 2020, o desempenho individual e consolidado
de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas”. Somos independentes em relação à Controladora e suas controladas, de acordo
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor

A Administração da Controladora é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante,
inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou,
de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado,
concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar
esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
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Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é
responsável pela avaliação da capacidade de a Controladora continuar operando, divulgando,
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base
contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda
liquidar a Controladora e/ou as empresas do Consolidado ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Controladora e suas controladas são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso:

 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou
representações falsas intencionais.

 Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Controladora e suas controladas.
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 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
e respectivas divulgações feitas pela Administração.

 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação
a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Controladora. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Controladora e
o Consolidado a não mais se manter em continuidade operacional.

 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive
as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada

 Obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das
entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho
da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria,
inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham sido
identificadas durante nossos trabalhos.

São Paulo, 9 de abril de 2021.

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6

Kátia Sayuri Teraoka Kam
Contadora CRC 1SP272354/O-1
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Rio Bravo Investimentos Holding S.A.

Balanço patrimonial
31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras.

Notas Controladora Consolidado Controladora Consolidado
Ativo
Circulante                  205             27.613                     379            27.521
Caixa e equivalente de caixa 4                     72                   105                     264                  312
Aplicações financeiras 5                      -             16.431                        -            22.368

Outros créditos                  127             10.467                     109              4.313
Rendas a receber 6.a                      -                7.534                        -              2.904
Impostos a recuperar                       5                     71                         3                    66
Diversos 6.b                  122                2.862                     106              1.343

                     -                       -
Outros valores e bens                       6                   610                         6                  528

Despesas antecipadas                       6                   610                         6                  528

Realizável a longo prazo                  355                2.907                     415              1.258

Outros créditos                  355                2.907                     415              1.258
Valores a receber sociedades ligadas 21                  355                2.907                     415              1.258

Permanente             27.883                7.450               25.065              6.006

Investimentos             22.581                   362               19.763                  205
Participação em empresas ligadas e controladas 7             22.577                   358               19.759                  201
Outros investimentos                       4                        4                         4                      4

Imobilizado de uso                      -                   876                        -                  484
Outras imobilizações de uso                      -                   876                        -                  484

Intangível 8               5.302                6.212                 5.302              5.317
Ágio na aquisição de investimentos               5.302                5.302                 5.302              5.302
Outros intangíveis                      -                   910                        -                    15

Total do ativo             28.443             37.970               25.859            34.785

2020 2019

Notas Controladora Consolidado Controladora Consolidado

Passivo
Circulante               2.130             8.648               2.318             8.172
Outras obrigações               2.130             8.648               2.318             8.172

Fiscais e previdenciárias 10                       1             3.215                      -             3.358
Diversas 9               2.129             5.433               2.318             4.814

Exigível a longo prazo                      -             2.992                      -             3.058

Outras obrigações                      -             2.992                      -             3.058
   Sociais e estatutárias                      -             2.992                      -             3.058

Patrimônio líquido 11            26.313           26.330            23.541           23.555
Capital social            11.956           11.956            11.956           11.956
De domiciliados no país            11.956           11.956            11.956           11.956
Reserva legal               1.422             1.422                  880                 880
Reserva estatutária            14.690           14.690            12.597           12.597
Reserva de capital (662) (662) (662) (662)

   Ações em tesouraria (1.093) (1.093) (1.230) (1.230)
   Participação de não controladores                      - 17                      - 14
Total do passivo            28.443           37.970            25.859           34.785

2020 2019
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Rio Bravo Investimentos Holding S.A.

Demonstração dos resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras.

Notas

Controladora Consolidado Controladora Consolidado

Receitas operacionais
  Receitas de prestação de serviços 12 - 49.043 - 48.637
(-) Impostos e contribuições sobre serviços prestados 13 - (3.806) - (3.667)
Receitas operacional líquida - 45.237 - 44.970

Outras receitas / (despesas) operacionais 10.844 20.067- 12.416 20.017-
  Outras despesas administrativas 14 (262) (7.967) (322) (7.197)
  Despesas de pessoal 15 - (11.933) - (10.982)
  Despesas tributárias (1) (277) (1) (265)
  Outras receitas operacionais 16 134 4.454 30 425
  Outras despesas operacionais 17 (6.979) (4.216) (5.488) (2.125)
  Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 18 (19) (285) (14) 551
  Resultado de participações em coligadas e controladas 17.971 157 18.211 (424)
Resultado operacional 10.844 25.170 12.416 24.953

Resultado antes da tributação sobre o lucro e participações 10.844 25.170 12.416 24.953

Imposto de renda e contribuição social 19 - (3.731) - (4.056)
  Provisão para imposto de renda - (2.648) - (2.826)
  Provisão para contribuição social - (1.083) - (1.230)

Participações dos empregados nos lucros - (3.588) - (2.993)

Lucro dos exercícios 10.844 17.851 12.416 17.904

Acionistas controladores - 10.844 - 12.416
Acionistas não controladores - 7.007 - 5.488

Lucro líquido por ação - R$ 0,9069 1,4931 1,0384 1,4975

2020 2019
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Rio Bravo Investimentos Holding S.A.

Demonstração dos resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras.

Controladora Consolidado Controladora Consolidado

Lucro líquido dos exercícios 10.844 17.851 12.416 17.904

Outros resultados abrangentes - - - -

Resultado abrangente dos exercícios 10.844 17.851 12.416 17.904

2020 2019
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Rio Bravo Investimentos Holding S.A.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras.

Legal Estatutária Reserva de capital

Saldos em 31 de dezembro de 2018 11.956 259 3.361 - - (602) 14.974 5 14.979
   Ações em tesouraria (628) (628) (628)
   Resultado na compra e venda de ações em tesouraria (662) (662) (662)
   Lucro líquido do exercício - - - - 12.416 - 12.416 5.488 17.904
   Destinações:
   Reserva legal - 621 - - (621) - - - -
   Reserva de lucro - - 11.795 - (11.795) - - - -
   Distribuição de dividendos - - (2.559) - - - (2.559) (5.479) (8.038)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 11.956 880 12.597 (662) - (1.230) 23.541 14 23.555

   Ações em tesouraria - - - - - 137 137 - 137
   Resultado na compra e venda de ações em tesouraria - - - - - - - -
   Lucro líquido do exercício - - - - 10.844 - 10.844 7.007 17.851
   Destinações:
   Reserva legal - 542 - - (542) - - - -
   Reserva de lucro - - 10.302 - (10.302) - - - -
   Distribuição de dividendos - - (8.209) - - - (8.209) (7.004) (15.213)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 11.956 1.422 14.690 (662) - (1.093) 26.313 17 26.330

Patrimônio
líquido

consolidado

Controladora Não controlador

Capital
social

Lucros
acumulados

Ações em
tesouraria

Patrimônio
líquido do

controlador

Participações de
não

controladores

Reservas de lucros
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Rio Bravo Investimentos Holding S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa – método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras.

Controladora Consolidado Controladora Consolidado

10.844 25.170 12.416 24.953

 Resultado de equivalência patrimonial (17.971) (157) (18.211) 424
 Perda em investimento                     6.944                       -                5.488 0
 Depreciação                            -                   209                       - 111
 Imposto de renda e contribuição social diferido                            -                       -                       -                       -

(183) 25.222 (307) 25.488

 (Aumento) redução em títulos e valores mobiliários 0 5.937 6 (13.620)
 (Aumento) Redução em outros créditos (18) (6.154) (107) 515
 (Aumento) Redução em outros valores e bens 0 (82) (2) (7)
(Redução) imposto de renda e contribuição social corrente                            - (3.731)                       - (4.056)
 Aumento (Redução) em outras obrigações (188) (3.178) 1.790 2.955

(389) 18.014 1.380 11.275

 Créditos com partes relacionadas 60 (1.649) (185) (1.126)
 Aquisição de imobilizado                            - (1.496)                       - (263)
 Aquisição de intangível                            -                       -                       -                       -
 Recebimento de dividendos                     8.209                       -                2.916                       -
 Atividades de Investimento                            -                       -                       - (310)

                    8.269 (3.145)                2.731 (1.699)

Distribuição de dividendos (8.209) (8.209) (2.559) (2.559)
Distribuição de dividendos à minoritários                            - (7.004)                       - (5.479)
Aquisição de ações em tesouraria 137 137 (1.290) (1.290)

(8.072) (15.076) (3.849) (9.328)

(192) (207) 262 248

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 264 312                        2                     64
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 72 105 264 312

(192) (207) 262 248

2020 2019

Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social antes
distribuição dos dividendos
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa líquido

Caixa líquido proveniente (aplicado) nas atividades de investimento

Fluxo de caixa de atividades de financiamento

Caixa líquido proveniente (aplicado) nas atividades de financiamento

Lucro ajustado dos exercícios

Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa

Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa

Variação de ativos e passivos

Caixa líquido proveniente (aplicado) nas atividades operacionais

Fluxo de caixa de atividades de investimento



Rio Bravo Investimentos Holding S.A.

Notas explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)
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1. Contexto operacional

A Rio Bravo Investimentos Holding S.A. (“Companhia” ou “Controladora”) é uma sociedade
anônima de capital fechado domiciliada no Brasil que foi constituída em 26 de agosto de 2016,
com sede na Avenida Chedid Jafet, nº 222 em São Paulo – SP. A sua constituição teve como
objetivo, a reestruturação societária do grupo Rio Bravo sendo que, em 20 de setembro de
2016, a Companhia aumentou o seu capital com a integralização de ativos (controladas) já
pertencentes ao grupo Rio Bravo.

A Companhia, em conjunto com suas controladas (“Consolidado”), tem por objeto social a
prestação de serviços de assessoria e consultoria de qualquer natureza, a participação, como
sócia, acionista ou quotista, em outras sociedades civis ou comerciais, bem como em
empreendimentos comerciais e a administração de carteira de ativos e de valores mobiliários
próprios e/ou de terceiros.

A Rio Bravo Investimentos Holding S.A. concluiu, em 4 de novembro de 2016, o processo de
alienação de seu controle acionário para o Grupo Fosun. Com a conclusão da venda de
controle, os então sócios da Rio Bravo Investimentos permaneceram detentores de 49,9% do
seu capital. Foram preservados os produtos e a carteira de negócios do Grupo Rio Bravo.

Em 08 de outubro de 2018, o Banco Central do Brasil autorizou a transferência do controle
societário da Rio Bravo Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários para a Rio Bravo
Financial Participações S.A. e para a Fosun Investimentos Brasil Ltda., conforme alteração
contratual de 07 de novembro de 2018.

Com as transferências o percentual de participação ficou assim distribuído:

Rio Bravo Financial Participações S.A. 99,99%
Fosun Investimentos Brasil Ltda. 0,01%.

2. Base para apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária (contendo
as alterações introduzidas pela Lei nº 11.638, aprovada em 28 de dezembro de 2007), as
normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os Pronunciamentos, as
Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

A moeda funcional da Companhia é o Real, mesma moeda de preparação e apresentação.

A emissão das demonstrações financeiras foi aprovada pela Administração da Companhia
em 9 de abril de 2021.



Rio Bravo Investimentos Holding S.A.

Notas explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)
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Apresentação das demonstrações financeiras e critérios de consolidação

As demonstrações financeiras consolidadas incluem as operações da Companhia e das
seguintes empresas controladas, cuja participação percentual em 31 de dezembro de 2020 e
2019 está assim distribuída:

As demonstrações financeiras (individuais e consolidadas) foram elaboradas de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil, que consideram as diretrizes contábeis emanadas
da Lei nº 6.404/76 alterada pela Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09.

Controladas são todas as entidades nas quais a Controladora detém o controle. A Rio Bravo
Investimentos Holding S.A. controla uma entidade quando está exposta ou tem direito a
retornos variáveis decorrentes de seu envolvimento com a entidade e tem a capacidade de
interferir nesses retornos devido ao poder que exerce sobre a entidade. As controladas são
totalmente consolidadas a partir da data em que o controle é transferido para a Rio Bravo
Investimentos Holding S.A. A consolidação é interrompida a partir da data em que a Rio Bravo
Investimentos Holding S.A. deixa de obter controle.

Transações, saldos e ganhos não realizados em transações entre empresas incluídas na
consolidação são eliminados. Os prejuízos não realizados também são eliminados a menos
que a operação forneça evidências de uma perda (impairment) do ativo transferido. As
políticas contábeis das controladas são alteradas, quando necessário, para assegurar a
consistência com as políticas adotadas pela Controladora e suas controladas.

As controladas que fazem parte da consolidação são:

a) Rio Bravo Financial Participações S.A.
b) Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
c) Fundamental Ltda.
d) Rio Bravo Investimentos Ltda.



Rio Bravo Investimentos Holding S.A.

Notas explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)
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3. Sumário das principais práticas contábeis

As práticas contábeis descritas a seguir, foram aplicadas consistentemente para o período
apresentado nestas demonstrações financeiras.

As principais práticas contábeis são as seguintes:

a) Caixa e equivalentes de caixa:

Caixa e equivalentes de caixa são representados por depósitos bancários disponíveis, bem
como aplicações financeiras com prazo de vencimento igual ou inferior a 90 dias na data da
aquisição, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de
caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor, quando aplicáveis.

b) Rendas a receber

Os serviços a receber são compostos, substancialmente, pelas taxas de administração de
fundos e tem o prazo médio estimado de recebimento de até o 10º dia útil do mês
subsequente.

c) Investimento em controladas

A Companhia controla uma entidade quando está exposto a, ou tem direito sobre, os retornos
variáveis advindos de seu envolvimento com a entidade e tem a habilidade de afetar esses
retornos exercendo seu poder sobre a entidade. As demonstrações financeiras de controladas
são incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas a partir da data em que o controle
se inicia até a data em que o controle deixa de existir.

Nas demonstrações financeiras individuais da controladora, as informações financeiras de
controladas e controladas em conjunto são reconhecidas através do método de equivalência
patrimonial.

As controladas que são constituídas na forma de limitadas, adotam o procedimento de
distribuição desproporcional de seu resultado. Desta forma, a equivalência patrimonial é
reconhecida na controladora na proporção em que é defina sua participação defino em
Assembleia ou reunião de cotistas.

d) Investimentos em empreendimento controlado em conjunto

Os investimentos em entidade contabilizada pelo método da equivalência patrimonial,
compreendem sua participação em empreendimento controlado em conjunto (joint ventures).
O investimento em entidade controlada em conjunto é contabilizado por meio do método de
equivalência patrimonial. Tais investimentos são reconhecidos inicialmente pelo custo, o qual
inclui os gastos com a transação. Após o reconhecimento inicial, as demonstrações
financeiras consolidadas incluem a participação do Grupo no lucro ou prejuízo do período da
investida até a data em que a influência significativa ou controle conjunto deixa de existir.
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e) Outros ativos circulantes e realizável a longo prazo

São reconhecidos quando incorridos, por valores conhecidos ou estimados, incluindo, quando
aplicável, os encargos e as variações monetárias (em base pro-rata dia) incorridos até a data do
balanço.

f) Ativo permanente

 Imobilizado em uso – É registrado pelo valor de custo de aquisição. As depreciações
são calculadas pelo método linear sobre o custo de aquisição, com base em taxas
anuais que contemplam a vida útil-econômica dos bens.

 Intangível – Está na sua maioria representada pelo ágio na aquisição de participação
da investida Rio Bravo Advisory Ltda. Também é representado por softwares
registrados ao valor de custo de aquisição. A amortização dos softwares é calculada
pelo método linear, com base nos prazos de cada licença, ou seja, para cada software
adquirido, há a observância do período no qual será utilizado.

A Companhia avalia a recuperabilidade dos ativos com data base em 31 de dezembro,
anualmente, ou quando existir um indicativo de desvalorização.

g) Reconhecimento de receita

A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos serão
gerados e quando possa ser mensurada de forma confiável. A receita é mensurada com base
no valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou
encargos sobre vendas.

h) Imposto de renda e contribuição social

São calculados com base nas alíquotas vigentes de imposto de renda e contribuição social
sobre o lucro líquido e consideram a compensação de prejuízos fiscais e a base negativa de
contribuição social, para fins de determinação de exigibilidade. Portanto, as inclusões ao lucro
contábil de despesas, temporariamente não dedutíveis, ou exclusões de receitas,
temporariamente não tributáveis, consideradas para apuração do lucro tributável corrente,
geram créditos ou débitos tributários diferidos.

O imposto de renda e contribuição social corrente da controladora e das controladas Rio Bravo
Financial Participações S.A. e Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda., foi apurado com base no
regime do lucro real e para as demais controladas com base no lucro presumido.

Os créditos tributários diferidos, decorrentes de diferenças temporárias, são reconhecidos
somente na extensão em que sua realização seja provável e quando o lucro futuro tributável
estiver disponível para ser utilizado na compensação das diferenças temporárias e/ou
prejuízos fiscais, com base em projeções de resultados futuros elaboradas e fundamentadas
em premissas internas e em cenários econômicos futuros que podem, portanto, sofrer
alterações.
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i) Outros passivos circulantes e não circulante

São reconhecidos quando incorridos, por valores conhecidos ou estimados, incluindo, quando
aplicável, os encargos e as variações monetárias (em base pró-rata dia) incorridos até a data
do balanço.

Ativos e passivos contingentes e obrigações legais, fiscais e previdenciárias

O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das contingências ativas e passivas e
obrigações legais são efetuados de acordo com os critérios definidos pelo CPC 25 –
Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes que consistem em:

 Ativos contingentes: Não são reconhecidos contabilmente, exceto quando há
garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais
recursos, caracterizando o ganho. Os ativos contingentes com probabilidade de êxito
provável são apenas divulgados nas notas explicativas.

 Provisões para riscos: São constituídos levando em conta a opinião dos assessores
jurídicos, a natureza das ações, similaridade com processos anteriores, complexidade
e no posicionamento dos tribunais, sempre que a perda for avaliada como provável o
que ocasionaria uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e
quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os
passivos contingentes classificados como de perdas possíveis não são reconhecidos
contabilmente, devendo ser apenas divulgados nas notas explicativas, e os
classificados como de perdas remotas não requerem provisão e divulgação.

 Obrigações Legais – Fiscais e Previdenciárias: Decorrem de processos judiciais
relacionados a obrigações tributárias, cujo objeto de contestação é sua legalidade ou
constitucionalidade, que independente da avaliação acerca da probabilidade de
sucesso, tem os seus montantes reconhecidos integralmente nas demonstrações
financeiras.

j) Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros:

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar
eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que
possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evidências são
identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para
deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

k) Instrumentos financeiros

Mensuração de ativos financeiros

Os instrumentos financeiros estão representados, substancialmente, por ativos financeiros
para investimentos do caixa da Companhia. São reconhecidos inicialmente pelo seu valor
de custo.

A mensuração subsequente dos ativos financeiros é efetuada com base no custo
amortizado, ou a valor justo por meio do resultado, ou por meio de outros resultados
abrangentes, dependendo da classificação dos ativos financeiros.
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Classificação de ativos financeiros

No reconhecimento inicial, um ativo financeiro e classificado em:

I – Custo amortizado: utilizado quando os ativos financeiros são administrados para obter
fluxos de caixa contratuais, constituídos apenas por pagamentos de principal e juros.

II – Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes: utilizada quando os ativos
financeiros são mantidos tanta para obter fluxos de caixa contratuais, constituídos apenas
por pagamento de principal e juros, quando para a venda.

III- Valor Justo por meio do Resultado: utilizada para ativos financeiros que não atendem os
critérios descritos acima. São registrados nesta categoria os ativos financeiros Mantidos
para Negociação.

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 a Companhia possuía aplicações financeiras
classificadas como Valor Justo por meio do Resultado, vide nota 5.

l) Apuração do resultado:

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as
receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que
ocorrem, independentemente de recebimento ou pagamento.

m) Uso de estimativas e julgamentos:

A preparação de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a
aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e
despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação as
estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e
em quaisquer períodos futuros afetados.

Em 31 de dezembro de 2020 a provisão para perdas sobre serviços prestados é de R$239
(R$20 em 2019).

n) Resultado por ação

O resultado por ação é apurado através da divisão do resultado do período pela quantidade
de ações.
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4. Caixa e equivalentes de caixa

O saldo de caixa e equivalentes de caixa é representado por:

(*) Refere-se à aplicação de renda fixa (CDB) com o Banco Itaú, com vencimentos para os anos de 2024 e 2025,
porém, com liquidez imediata.

5. Aplicações financeiras

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as aplicações financeiras são mensuradas ao valor justo
por meio do resultado. As cotas de fundos de investimentos não possuem vencimento.

A Companhia não operou com instrumentos financeiros derivativos nos exercícios findos em
31 de dezembro de 2020 e 2019.

6. Outros créditos

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o saldo de contas a receber é representado por serviços
de administração, distribuição, escrituração e consultoria. A maioria dos serviços é recebido
no início do mês subsequente da prestação do serviço. A Rio Bravo DTVM Ltda. passou a
prestar o serviço de escrituração em 2020.

a) Rendas a receber

Controladora Consolidado Controladora Consolidado
Caixa em espécie - 1 - 1
Depósitos à vista 2 34 1 48
Aplicações financeiras (*) 70 70 263 263

Total 72 105 264 312

2019 2019

Cotas de fundos de investimentos Tipo Controladora Consolidado Controladora Consolidado

RIO BRAVO APOLLO FIC DE FIM Multimercado - - - 1.490

 RIO BRAVO FUNDAMENTAL FIA Ações - 458 - -

RB LIQUIDEZ DI FI REFERENCIADO Renda f ixa - 9.644 - 12.344

RIO BRAVO CREDITO PRIVADO FIRF Crédito privado - 3.264 - 8.534

RIO BRAVO PANDAS FIC FIM Multimercado - 2.465 - -

FII RB RENDA VAREJO Imobiliário - 600 - -

Total - 16.431 - 22.368

2020 2019

Controladora Consolidado Controladora Consolidado
Assessoria e consultoria a receber - 615 - 622
Taxa de administração de fundos - 1.592 - 2.177
Taxa de distribuição - 1.986 - 105
Estruturação e liquidação de fundos a receber - 3.341 - -

Total - 7.534 - 2.904

2020 2019
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 Em dezembro de 2020 o valor de rendas a receber de sociedade ligada é de R$126.
Vide nota 21.

b) Diversos

(i) Referem-se a despesas pagas para os fundos de investimento administrados pela Rio Bravo e que serão
ressarcidas. Em 31 de dezembro de 2020, a provisão para perda é de R$275 (R$20 em 2020), avaliado
pela Administração como créditos de liquidação duvidosa.

(ii) Aumento referente a depósitos relativos ao processo trabalhista. Vide nota 20.

7. Investimentos

a) Rio Bravo Financial Participações S.A., com sede no Estado e na cidade de
São Paulo, tem por objeto social a participação como sócia acionista ou
quotista em instituições financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil. Em 31 de dezembro de 2020 e 2019,
a Rio Bravo Financial detinha 99,99% da Rio Bravo Investimentos DTVM
Ltda.

b) Rio Bravo Advisory Ltda., com sede no Estado e na cidade de São Paulo,
tem por objeto social a assessoria empresarial de qualquer natureza. A Rio
Bravo Holding S.A. tem participação significativa, porém, não detém o
controle desta empresa que por sua vez não faz parte da consolidação.

c) Rio Bravo Investimentos Ltda., com sede no Estado e na cidade de São
Paulo, tem por objeto social a administração e gestão de carteira de títulos
e valores mobiliários, consultoria em investimentos no setor imobiliários,
assessoria de investimentos, especialmente aos fundos de investimentos
administrados e/ou geridos pela Sociedade e assessoria financeira e
empresarial.

Controladora Consolidado Controladora Consolidado
Valores a ressarcir (i) - 366 - 755
Adiantamentos salariais - 1 - 8
Adiantamentos a fornecedores - 42 - 2
Depósitos/ bloqueios judiciais (ii) - 2.155 - 432
Diversos 122 298 106 146

Total 122 2.862 106 1.343

2020 2019
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d) Fundamental Investimentos Ltda., com sede no Estado e na cidade de São
Paulo, tem por objeto social a administração de carteira de valores
mobiliários no Brasil e no exterior e a gestão de bens e recursos próprios.

e) Composição dos investimentos:

(i) Detém 99,99% da Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

f) Resultado de equivalência patrimonial

Controladora Consolidado Controladora Consolidado
Rio Bravo Financial Participações S.A. (i) 6.221 - 5.541 -
Rio Bravo Advisory Ltda. 46 358 (110) 201
Rio Bravo Investimentos Ltda. 16.248 - 14.265 -
Fundamental Investimentos Ltda. 62 - 63 -

Total do investimento 22.577 358 19.759 201

2020 2019

Controladora Consolidado Controladora Consolidado
Rio Bravo Financial Participações S.A. 680 - 712 -
Rio Bravo Advisory Ltda. 157 157 (424) (424)
Rio Bravo Investimentos Ltda. 17.135 - 17.905 -
Fundamental Investimentos Ltda. (1) - 18 -

Total da equivalência patrimonial 17.971 157 18.211 (424)

2020 2019
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g) Movimentação dos investimentos

Saldo em
31/12/2019

Resultado de
equivalência
patrimonial

Distribuição de
dividendos

Saldo em
31/12/2020

Rio Bravo Financial Participações S.A. – 100% 5.541 680                         -                  6.221
Rio Bravo Advisory Ltda. - 40,37% (110) 157                         - 47
Rio Bravo Investimentos Ltda. - 99,91% 14.265 17.135 (15.153)                16.247
Fundamental Investimentos Ltda. - 99,98% 63 (1)                         -                        62
Total 19.759 17.971 (15.153) 22.577

Exercício findo em 31 de dezembro de 2020

Saldo em
31/12/2018

Resultado de
equivalência
patrimonial

Distribuição de
dividendos

Saldo em
31/12/2019

Rio Bravo Financial Participações S.A. – 100% 4.829 712 -                  5.541
Rio Bravo Advisory Ltda. - 40,37% 314 (424) - (110)
Rio Bravo Investimentos Ltda. - 99,91% 4.764 17.540 (8.039)                14.265
Fundamental Investimentos Ltda. - 99,98% 45 18 -                        63

Total 9.952 17.846 (8.039) 19.759

Exercício findo em 31 de dezembro de 2019
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As empresas investidas Fundamental Investimentos Ltda., Rio Bravo Investimentos Ltda e
Rio Bravo Advisory Ltda, deliberam os seus resultados de forma desproporcional a
participação no seu resultado. Por sua vez a controladora reconhece a equivalência
patrimonial considerando a participação societária na empresa e reconhece a perda em
investimento referente ao valor distribuído de forma desproporcional.

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 a perda com cada investimento ficou da seguinte forma:

2020 2019
Controladora Consolidado Controladora Consolidado

Rio Bravo Investimentos Ltda. (6.944) - (5.123) -
Total (6.944) - (5.123) -

h) Distribuição de dividendos a pagar

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o saldo de dividendos registrados a ser pago aos
acionistas não controladores de forma desproporcional está representado da seguinte forma:

2020 2019
Fundamental Investimentos Ltda 68 68
Total 68 68

8. Intangível

(*) O Ágio de rentabilidade futura foi constituído pelo fundamento de expectativa futuro de lucros na investida em
períodos anteriores a constituição da companhia. O valor de 2017 foi absorvido no processo de cisão pela Rio
Bravo Asset Management Ltda. em agosto de 2016.

A companhia avalia a recuperabilidade dos ativos com data base em 31 de dezembro, anualmente, ou quando
existir um indicativo de desvalorização.

Controladora Consolidado Controladora Consolidado
Rio Bravo Advisory Ltda - Ágio Rentabilidade futura (*) 5.302 5.302 5.302 5.302
Outros intangíveis - 910 - 15

Total 5.302 6.212 5.302 5.317

2020 2019
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9. Outras obrigações – Diversas

10. Outras obrigações fiscais e previdenciárias

11. Patrimônio Líquido

Capital social (em milhares de reais exceto nº de ações)

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o capital social da Companhia totalmente integralizado
de R$ 11.956 é composto por um total de 11.956.929 ações ordinárias.

Reserva legal

A sua constituição é feita anualmente, conforme determina o art. 193 da Lei nº 6.404/76 e
suas alterações posteriores na proporção de 5% do lucro líquido do exercício e não pode
exceder a 20% do capital social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital
social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar o capital.

A constituição da reserva legal poderá ser dispensada no exercício em que dela, acrescido
do montante das reservas de capital, exceder a 30% do capital social.

Em seguida, ainda do lucro líquido, serão destacados, se necessário, os valores destinados
à formação de reservas para contingência, na forma da lei societária, mediante a proposta da
diretoria, aprovada pela Assembleia Geral.

Circulante Controladora Consolidado Controladora Consolidado
Fornecedores 286 1.092 285 709
Provisões 57 201 134 252
Provisão para contingências (nota 19) - 2.083 - 1.099
Adiantamento de clientes - 571 - 540
Provisão para despesa de pessoal - 845 - 733
Valores a pagar a sociedade ligadas 1.535 390 880 462
Compra de participação societária a pagar 251 251 1.019 1.019

Total 2.129 5.433 2.318 4.814

2020 2019

Controladora Consolidado Controladora Consolidado
Impostos retidos de terceiros 1 66 - 15
Impostos sobre folha de pagamento - 336 - 345
IRPJ/ CSLL sobre o faturamento - 2.024 - 2.543
PIS/ COFINS sobre o faturamento - 356 - 292
ISS sobre o faturamento - 433 - 163

Total 1 3.215 - 3.358

2020 2019
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Reserva estatutária

A reserva estatutária da Companhia é representada pelo lucro líquido remanescente, após a
constituição obrigatória da reserva legal. Em 31 de dezembro de 2020, a reserva estatutária
está representada pelo saldo de R$ 14.690 (R$ 12.597 em 2020).

Destinação dos resultados

Os dividendos serão distribuídos após destinação de: (i) 5% (cinco por cento) do lucro líquido
a ser anualmente alocado para a reserva legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital
social integralizado, sendo certo que esta destinação não será obrigatória quando o saldo
desta reserva, acrescido de qualquer reserva de capital de que trata o parágrafo 1º do artigo
182 da Lei das Sociedades por Ações, exceder 30% do capital social; (ii) reserva de lucros a
realizar.

As empresas investidas limitadas, podem levantar balanços periódicos e fazer distribuição
desproporcional a participação de cada cotista.

Resultado por ação (em reais)

A Companhia apresenta a seguir as informações sobre o resultado por ação para o período:

Lucro básico por ação

O cálculo básico de lucro por ação é feito por meio da divisão do lucro líquido do período,
atribuído aos detentores de ações da Controladora, pela quantidade média ponderada de
ações disponíveis durante o período.

Ações em tesouraria

A Companhia realizou negociações com ações próprias em 2020. O saldo das ações em
tesouraria é de R$1.093 (R$1.230 em 2019.)

12. Receita de prestação de serviços

Controladora Consolidado Controladora Consolidado
Resultado do exercício 10.844 17.851 12.416 17.904
Média ponderada de ações emitidas (em milhares) 11.957 11.957 11.957 11.957

Lucro básico por ação R$ 0,91 1,49 1,04 1,50

2020 2019

Controladora Consolidado Controladora Consolidado
Taxa de administração / distribuição - 23.813 - 25.258
Consultoria e assessoria - 16.091 - 8.601
Serviço de estruturação de fundos - 9.139 - 14.778

Total - 49.043 - 48.637

2020 2019
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13. Impostos e contribuições sobre serviços prestados

14. Despesas administrativas

15. Despesa de pessoal

16. Outras receitas operacionais

Controladora Consolidado Controladora Consolidado
ISS - (1.791) - (1.657)
PIS - (1.697) - (1.695)
COFINS - (318) - (315)

Total - (3.806) - (3.667)

2020 2019

Controladora Consolidado Controladora Consolidado
Despesas com processamento de dados - (2.042) - (1.833)
Serviços de terceiros especializados (235) (2.126) (302) (1.695)
Despesas com viagem - (148) - (675)
Despesa com aluguel - (1.111) - (1.055)
Despesa com comunicações - (152) - (140)
Despesa com publicações (21) (28) (14) (19)
Despesa com seguros (6) (368) (5) (345)
Despesas com contribuições associativas - (160) - (92)
Despesas com depreciação - (209) - (111)
Despesas com contingências - (451) - (428)
Outras despesas administrativas - (1.172) (1) (804)
Total (262) (7.967) (322) (7.197)

2020 2019

Controladora Consolidado Controladora Consolidado
Salários - (7.342) - (6.708)
Benefícios - (2.311) - (2.000)
Encargos - (2.269) - (2.229)
Outras despesas de pessoal - (11) - (45)
Total - (11.933) - (10.982)

2020 2019

Controladora Consolidado Controladora Consolidado
Recuperação de despesa - contrato de rateio - 2.553 - -
Outras receitas operacionais 134 1.901 30 425
Total 134 4.454 30 425

2020 2019



Rio Bravo Investimentos Holding S.A.

Notas explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

23

17. Outras despesas operacionais

18. Resultado financeiro

19. Imposto de renda e contribuição social

(i) A Companhia não registra créditos tributários de imposto de renda e contribuição social sobre prejuízo fiscal em
função da ausência de expectativa de realização com lucros tributáveis futuros.

Controladora Consolidado Controladora Consolidado
Perda com distribuição de dividendos à minoritários (6.944) - (5.488) -
Contingencias fiscais - (224) - (32)
Outras despesas operacionais (35) (3.992) - (2.093)
Total (6.979) (4.216) (5.488) (2.125)

2020 2019

Controladora Consolidado Controladora Consolidado
Receita de juros de mútuo a sócio pessoa física (27) (14) (17) 74
Receita de juros sobre aplicação financeira 8 (98) 3 505
Outros - (173) - (28)
Total (19) (285) (14) 551

2020 2019

Controladora
Investidas
Lucro real
financeira

Investidas Lucro
real não financeira

Investidas
Lucro

presumido
Controladora

Investidas
Lucro real não

financeira

Investidas
Lucro real

Investidas
Lucro

presumido

Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social e participações 10.844 5.002 680 - 12.416 712 5.643 -
IRPJ e CSLL alíquota 34% para Controladora e 40% para investida (3.687) (2.001) (231) - (4.221) (242) (2.257) -
Efeito das adições e exclusões 3.775 1.314 247 - 4.290 258 991 -

Ativo fiscal diferido (i) 88 - 16 - 69 16 -

Imposto de renda e contribuição social - (687) - - 4.359 - (1.266) -

Faturamento - - - 27.321 - - - 24.775
Base de cálculo 32% - - - 8.743 - - - 7.928
Outras receitas - - - 285 - - - 276
Base de cálculo ajustada - - - 9.028 - - - 8.204
Imposto de renda e contribuição social - - - (3.044) - - - (2.789)

Total Imposto de renda e contribuição social - (687) - (3.044) - - (1.266) -

2020 2019



Rio Bravo Investimentos Holding S.A.

Notas explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

24

20. Contingências

a) Ativos contingentes

Não há ativos contingentes registrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019.

b) Passivos contingentes classificados como perdas prováveis e obrigações legais

As provisões para processos fiscais e previdenciários são representadas por processos
judiciais e administrativos de tributos federais e previdenciários e são compostos por
obrigações legais e passivos contingentes.

A movimentação das provisões para contingências no período está abaixo apresentada:

c) Passivos contingentes classificados como perda provável são:

d) Passivos contingentes classificados como perdas possíveis são:

(i) No exercício de 2020 o Fundo de Investimento Grand Plaza Shopping administrado
pela Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda foi autuado no valor atualizado de
R$165.368 relativo à exigência de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e ainda multa por
ausência da declaração ECD para os períodos de 2016 a 2018, sob a alegação de
que o Fundo de Investimento Grand Plaza Shopping, estaria sujeito à tributação
aplicável às pessoas jurídicas. O processo encontrasse em esfera administrativa e a
Rio Bravo foi incluída no polo passivo como devedora subsidiária.

Cível/Fiscal Trabalhista Total Cível/Fiscal Trabalhista Total
Saldo no início do exercício                     839                     260                  1.099 507 371 878
Constituições                       41                  1.320                  1.361 428 32 460
Reversões / realizações (377)                         - (377) (96) (143) (239)
Saldo no final do exercício                     503                  1.580                  2.083 839 260                  1.099

2020 2019

Valor
Reclamado

Valor
Provisionado

Valor
Reclamado

Valor
Provisionado

Riscos Cível/ fiscal                     503                     503 839 839
Riscos trabalhistas                  1.580                  1.580 260 260

Total                  2.083                  2.083                  1.099                  1.099

2020 2019

2020 2019
Valor

Reclamado
Valor

Reclamado
Riscos Cível/ fiscal (i)             187.242               38.834
Riscos trabalhistas                  1.093                  1.394

Total 188.335               40.228
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21. Transações com partes relacionadas

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os saldos das transações com
partes relacionadas estavam assim representados:

22. Gerenciamento de riscos

A Administração dos instrumentos financeiros é efetuada por meio de estratégias operacionais
e controles internos, visando à liquidez, à rentabilidade e à segurança. A política de controle
consiste em acompanhamento permanente das condições contratadas vis-à-vis as condições
vigentes no mercado. Os resultados obtidos com essas operações estão condizentes com as
políticas e as estratégias definidas pela Administração da Companhia. As operações da
Companhia estão sujeitas aos fatores de riscos a seguir descritos:

Considerações sobre riscos

Risco de estrutura de capital (ou risco financeiro)

Decorre da escolha entre o capital próprio (aportes de capital e retenção de lucros) e o capital
de terceiros que a Companhia faz para financiar suas operações. Para mitigar os riscos de
liquidez e otimizar o custo médio ponderado do capital, a Companhia monitora
permanentemente os níveis de endividamento.

Valores a receber sociedades ligadas Controladora Consolidado Controladora Consolidado
Fosun Holding Brasil S.A. - 60 - 66
Fundamental Investimentos Ltda 1 - 3 -
Paulo Bilyk - 350 - 362
Rio Bravo Advisory Ltda 87 428 67 272
Rio Bravo DTVM Ltda 147 - 167 -
Rio Bravo Investimentos Ltda 109 - 172 -
Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores - 159 - 84
Rio Bravo Partnership Participações S.A - 2.036 - 474
Rio Bravo Financial Participações S.A. 12 - 6

Total 356 3.033 415 1.258

Valores a pagar sociedades ligadas Controladora Consolidado Controladora Consolidado
Fosun Holding Brasil S.A. - 325 - 455
Rio Bravo Investimentos Ltda 1.471 - 880 -
Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores - 47 - 7

Total 1.471 372 880 462

2020 2019
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Risco de crédito

A Companhia restringe a exposição a riscos de crédito associados à caixa e equivalentes de
caixa, efetuando seus investimentos em instituições financeiras sólidas e com remuneração
em títulos de curto prazo.

Risco de taxa de juros

Decorre da possibilidade de a Companhia sofrer ganhos ou perdas decorrentes de oscilações
de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. Visando à mitigação
deste tipo de risco, a Companhia busca diversificar a captação de recursos em termos de
taxas prefixadas ou pós-fixadas.

23. Evento subsequente

Em 01 de Março de 2021, a alíquota da contribuição social foi majorada para as empresas
financeiras de 15% para 20% para o período de julho e dezembro de 2021, através da
medida provisória 1.034, tal majoração terá impacto para a Rio Bravo DTVM Ltda, que faz
parte da consolidação.

24. Outros assuntos

Efeito do COVID-19

Diante da pandemia do COVID-19, a Rio Bravo continua adotando medidas para minimizar
quaisquer impactos que possam surgir aos seus colaboradores, clientes, fornecedores e
consequentemente, à sua operação. As ações tomadas estão alinhadas às normas
sanitárias da Organização Mundial de Saúde (OMS), do governo do Estado e da Prefeitura.
Os colaboradores estão desde final de março de 2020 trabalhando em regime de home
office e as visitas presenciais a nossos clientes, parceiros e viagens foram suspensas, tendo
sido substituídas por reuniões virtuais, e as instalações da unidade da Rio Bravo têm
seguido todas as orientações oficiais de higiene e saúde.

A administração está monitorando constantemente os desdobramentos decorrentes de tal
pandemia, atuando de forma tempestiva para mitigar os seus efeitos.

Até o presente momento, não há fatos relevantes que remetam a um impacto nas
demonstrações financeiras do Consolidado.
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