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9. Caixa e equivalentes de caixa      Controladora       Consolidado
  2021 2020 2021 2020
Recursos em banco e em caixa  1.701 7.171 2.013 7.174
Depósitos bancários de curto prazo (i) (ii)  2.627 2.427 2.863 5.125
  4.328 9.598 4.876 12.299
(i) Referem-se a fundos de renda fixa e fundos referenciados DI(s), remunerados a taxas que estão entre 
100% da variação do CDI, com liquidez diária. Esses investimentos não estão sujeitos a nenhum risco 
de perda do valor principal aplicado. Instituições financeiras classificadas em BBB+ (“Austin Rating”). 
(ii) CDBs, remunerados à taxa de 102% (100% em 2020) da variação do CDI, com liquidez diária. Esse 
investimento não está sujeito a nenhum risco de perda do valor principal aplicado.
10. Contas a receber de clientes      Controladora       Consolidado
  2021 2020 2021 2020
Clientes nacionais  48.061 71.568 96.701 72.550
Partes relacionadas (Nota 14)  - 725 - -
(-) Provisão para perda ao valor recuperável  (1.234) (1.209) (1.237) (1.218)
  46.827 71.084 95.464 71.332
A exposição máxima ao risco de crédito na data das demonstrações financeiras é o valor contábil de 
cada faixa de idade de vencimento. A lista de contas a receber de clientes por idade de vencimento é 
apresentada a seguir:      Controladora       Consolidado
  2021 2020 2021 2020
Saldo a vencer  47.033 71.283 95.673 71.525
Vencidas:
De 1 a 30 dias  44 98 44 111
De 31 a 90 dias  1 - 1 2
De 91 a 180 dias  6 - 6 -
De 181 a 360 dias  - 93 - 93
Acima de 360 dias  977 819 977 819
  48.061 72.293 96.701 72.550
Movimentação da provisão para perda do valor recuperável do contas a receber de clientes:
      Controladora       Consolidado
  2021 2020 2021 2020
Em 1º de janeiro  (1.209) (1.087) (1.218) (1.089)
Reversão de provisões  398 - 404 -
Constituição de provisões  (423) (122) (423) (129)
Em 31 de dezembro  (1.234) (1.209) (1.237) (1.218)
11. Estoques      Controladora       Consolidado
  2021 2020 2021 2020
Produtos acabados  17.794 26.882 30.721 43.308
Matérias-primas e componentes  13.427 18.557 14.926 18.567
Produtos em elaboração  1.678 1.651 2.668 3.637
Importações em andamento  5.264 3.153 7.744 3.863
  38.163 50.243 56.059 69.375
Os estoques acima estão reduzidos pela provisão para perdas nos estoques no total de R$ 3.687 (R$ 
5.050 em 2020) na Controladora, e de R$ 4.682 (R$ 5.110 em 2020) no consolidado. A provisão é consti-
tuída com base em seu valor realizável líquido e de acordo com a data de vencimento dos produtos, tanto 
da matéria-prima como dos produtos acabados. Demonstramos a seguir a composição da provisão por 
rubrica dos estoques:      Controladora       Consolidado
  2021 2020 2021 2020
Produtos acabados  (2.941) (4.014) (3.936) (4.074)
Matérias-primas e componentes  (746) (1.036) (746) (1.036)
  (3.687) (5.050) (4.682) (5.110)
A movimentação na provisão para perdas nos estoques demonstrada líquida nos saldos acima está 
demonstrada a seguir:      Controladora       Consolidado
  2021 2020 2021 2020
Em 1º de janeiro  (5.050) (4.301) (5.110) (4.301)
Reversão de provisões  3.113 - 3.129 -
Constituição de provisões  (1.750) (749) (2.701) (809)
Em 31 de dezembro  (3.687) (5.050) (4.682) (5.110)
Os custos dos produtos vendidos em 2021 foram de R$ 140.382 na Controladora (R$ 252.018 em 2020) 
e R$ 274.057 no consolidado (R$ 251.605 em 2020), contemplando também os valores provisionados a 
título de perdas de estoque, conforme Nota Explicativa nº 25.
12. Impostos a recuperar      Controladora       Consolidado
  2021 2020 2021 2020
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços  25.770 25.178 61.191 27.198
Contribuição p/o Financiamento da Seguridade Social  979 2 1.179 74
Programa de Integração Social  212 - 256 16
Instituto Nacional do Seguro Social  129 18 130 18
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço  58 57 58 57
Imposto sobre Produtos Industrializados  14 65 14 65
Em 31 de dezembro  27.162 25.320 62.828 27.428
Ativo circulante  9.252 142 9.497 230
Ativo não circulante  17.910 25.178 53.331 27.198
No final de 2019, o Grupo firmou um contrato de Distribuição de Medicamentos. Esta operação gera saldo 
credor de ICMS no Estado de São Paulo. Com intuito de reduzir e agilizar o processo de ressarcimento do 
saldo acumulado, em 2021, o faturamento deste contrato de Distribuição de Medicamentos foi transferido 
para a controlada e existe a expectativa de começar a utilizar parte do saldo acumulado a partir de 2022.
13. Outros ativos      Controladora       Consolidado
  2021 2020 2021 2020
Outras contas a receber partes relac. (Nota 14 c.)  16.846 4.130 7.124 4.130
Adiantamento a colaboradores  655 1.004 1.069 1.004
Despesas a apropriar  283 845 319 845
Outros  1.027 2.649 1.027 2.649
Em 31 de dezembro  18.811 8.628 9.539 8.628
Ativo circulante  11.495 4.365 2.216 4.365
Ativo não circulante  7.316 4.263 7.323 4.263
14. Partes relacionadas: As seguintes transações foram conduzidas com partes relacionadas, e em 
condições acordadas entre elas: 
a. Contas a receber   Controladora
  2021 2020
Cellera Consumo Ltda. (Nota 10)  - 725
  - 725
Os saldos de 2020 são de operação de industrialização por encomenda executada pela Controladora.
b. Adiantamento a fornecedores   Controladora
  2021 2020
Cellera Consumo Ltda.  7.327 6.174
  7.327 6.174
Os saldos são do adiantamento de valores para pagamento ao fornecedor do Culturelle; a Cellera Con-
sumo é a signatária do contrato de distribuição e detentora do registro sanitário; e a comercialização ao 
mercado é feita através da Controladora.
c. Outros ativos (nota 13)      Controladora       Consolidado
  2021 2020 2021 2020
Cellera Consumo Ltda. (a)  9.722 - - -
Omilton Visconde Júnior (b)  7.124 4.130 7.124 4.130
  16.846 4.130 7.124 4.130
(a) Os saldos estão relacionados com o contrato de compartilhamento de custos firmado entre a Con-
troladora e Controlada iniciado em 2021. (b) Os saldos referem-se à remuneração referente ao capital 
não integralizado reconhecido na Reserva de Capital conforme previsto em Ata de Assembleia Geral 
Extraordinária.
d. Vendas   Controladora
  2021 2020
Cellera Consumo Ltda. (Nota 25)  7.943 8
  7.943 8
e. Compras   Controladora
  2021 2020
Cellera Consumo Ltda.  568 7.571
  568 7.571
f. Mútuo a receber com partes relacionadas   Controladora
Cellera Consumo Ltda.  2021 2020
Em 1º de janeiro  12.657 8.461
Juros sobre mútuos (Nota 27)  737 285
Empréstimos recebidos (principal e juros)  - (12.139)
Empréstimos concedidos  14.041 16.050
  27.435 12.657
Ativo circulante  - -
Ativo não circulante  27.435 12.657
Demonstramos a seguir o mútuo a receber com partes relacionadas por vencimento:
   Controladora
Data de vencimento do mútuo a receber com partes relacionadas  2021 2020
2023 (i)  13.130 12.657
2024 (i)  14.305 -
Em 31 de dezembro  27.435 12.657
(i) Os contratos de mútuo entre as empresas possuem prazo de 3 anos para pagamento e são remune-
rados pela SELIC. g. Remuneração do pessoal chave da administração: O pessoal chave da Adminis-
tração inclui os diretores. A remuneração paga ou a pagar ao pessoal chave da Administração, por seus 
serviços, está apresentada a seguir:   Controladora
  2021 2020
Salários e outros benefícios de curto prazo a empregados  2.644 4.802
Bônus  1.621 410
  4.265 5.212
   Consolidado
  2021 2020
Salários e outros benefícios de curto prazo a empregados  5.011 4.802
Bônus  3.070 410
  8.081 5.212
A remuneração dos Administradores, que compreendem empregados com autoridade e responsabili-
dade pelo planejamento, direção e controle das atividades do Grupo, é composta exclusivamente de 
benefícios de curto prazo. O Grupo não possui benefícios de longo prazo, de rescisão de contrato de 
trabalho ou remuneração baseada em participações societárias. O Grupo não possui benefícios pós-em-
prego, benefícios de rescisão de contrato de trabalho ou outros benefícios de longo prazo. Os benefícios 
de curto prazo para os administradores são os mesmos dos demais empregados. Os valores desses 
benefícios estão agregados à remuneração dos administradores. Adicionalmente, o Grupo não mantém 
nenhum benefício para pessoal chave da Administração de suas partes relacionadas. h. Controlador 
final: O controlador final é o VSAP24 - Fundo de Investimento em Participações - Empresas Emergentes, 
representados por seu gestor Principia Capital Partners Investimentos Ltda., conforme Nota Explicativa 
nº 24, com uma participação de 82% do capital social da Companhia. 
15. Investimentos: a. Movimentação dos investimentos: A composição e as principais informações 
sobre o saldo referente à participação no capital da controlada Cellera Consumo Ltda. estão demons-
tradas a seguir:
   Controladora
  2021 2020
Em 1º de janeiro  11.998 4.813
Amortização intangível  (467) (467)
Equivalência patrimonial  (5.280) 7.652
Em 31 de dezembro  6.251 11.998
Composição do investimento:            Controladora
  Lucro não Ágio Contrato de Patrimônio Inves-
   realizado (i) distribuição (ii) líquido investido timento
Em 1º de janeiro de 2020  - 9.109 5.873 (10.169) 4.813
Amortização  - - (467) - (467)
Equivalência patrimonial  - - - 7.652 7.652
Em 31 de dezembro de 2020  - 9.109 5.406 (2.517) 11.998
Amortização  - - (467) - (467)
Lucro não realizado  (470) - - - (470)
Equivalência patrimonial  - - - (4.810) (4.810)
Em 31 de dezembro de 2021  (470) 9.109 4.939 (7.327) 6.251
(i) Ágio por expectativa de rentabilidade futura gerado na aquisição da controlada Cellera Consumo em 
julho de 2017. Vide Nota Explicativa nº 16 com os detalhes do teste do valor recuperável. (ii) Contrato 
de distribuição originado na combinação de negócios pela aquisição da Cellera Consumo em 2017, 
relacionado ao contrato de exclusividade de distribuição de probióticos da marca Culturelle®. A vida 
útil determinada para a mensuração desse ativo foi de 15 anos. Contrato possui cinco anos de validade 
a partir do registro do produto, tendo início em 2019 até 2024. Tendo em vista que o contrato pode ser 
renovado, foram consideradas duas renovações contratuais, a primeira entre o período de 2023 e 2027, e 
a segunda entre 2028 e 2031. Vide Nota Explicativa nº 16 com os detalhes do teste do valor recuperável.
b. Informações da controlada
Em 31 de dezembro de 2021  Ativo Ativo Passivo Passivo Patrim. Lucro % Partic.
Controlada  circ. não circ. circ. não circ. líquido líquido no capital
Cellera Consumo Ltda.  74.341 41.992 123.174 487 (7.327) (4.810) 100%
Em 31 de dezembro de 2020  Ativo Ativo Passivo Passivo Patrim. Prejuízo % Partic.
Controlada  circ. não circ. circ. não circ. líquido líquido no capital
Cellera Consumo Ltda.  31.043 2.029 31.770 3.819 (2.517) 7.652 100%

16. Imobilizado           Controladora
      Obras Direito Móveis,
  Terre- Edifi- Insta- Máq. e em an- de uso: utens. e
  nos cações lações equip. damento imóveis outros Total
Em 1º de janeiro de 2020
Saldo inicial  2.550 33.408 5.348 13.887 886 7.426 5.022 68.527
Aquisições  - - 30 107 2.593 - 118 2.848
Adições CPC 06-R2  - - - - - 3.521 - 3.521
Baixa  - - - (1.506) - - (59) (1.565)
Transferência  - - 23 653 (690) - 14 -
Depreciação  - (837) (1.360) (1.844) - (1.602) (859) (6.502)
Baixa da depreciação  - - - 874 - - 9 883
Saldo contábil, líquido  2.550 32.571 4.041 12.171 2.789 9.345 4.245 67.712
Em 31 de dezembro de 2020
Custo  2.550 41.219 11.463 29.476 2.789 12.067 7.019 106.583
Depreciação acumulada  - (8.648) (7.422) (17.305) - (2.722) (2.774) (38.871)
Saldo contábil, líquido  2.550 32.571 4.041 12.171 2.789 9.345 4.245 67.712
Em 1º de janeiro de 2021
Saldo inicial  2.550 32.571 4.041 12.171 2.789 9.345 4.245 67.712
Aquisições  - - - 56 7.461 - 425 7.942
Adições CPC 06-R2  - - - - - 1.723 - 1.723
Baixa  - - - (1.090) (47) (45) (93) (1.275)
Transferência  - - 2.029 1.125 (3.332) - 178 -
Depreciação  - (837) (1.401) (1.793) - (2.717) (827) (7.575)
Baixa da depreciação  - - - 782 - 5 74 861
Saldo contábil, líquido  2.550 31.734 4.669 11.251 6.871 8.311 4.002 69.388
Em 31 de dezembro de 2021
Custo  2.550 41.219 13.492 29.567 6.871 13.745 7.530 114.974
Depreciação acumulada  - (9.485) (8.823) (18.316) - (5.434) (3.528) (45.586)
Saldo contábil, líquido  2.550 31.734 4.669 11.251 6.871 8.311 4.002 69.388
           Consolidado
      Obras Direito Móveis,
  Terre- Edifi- Insta- Máq. e em an- de uso: utens. e
  nos cações lações equip. damento imóveis outros Total
Em 1º de janeiro de 2020
Saldo inicial  2.550 33.408 5.348 13.887 886 7.426 5.022 68.527
Aquisições  - - 30 107 2.593 - 118 2.848
Adições CPC 06 (R2)  - - - - - 3.521 - 3.521
Baixa  - - - (1.506) - - (59) (1.565)
Transferência  - - 23 653 (690) - 14 -
Depreciação  - (837) (1.360) (1.844) - (1.602) (859) (6.502)
Baixa da depreciação  - - - 874 - - 9 883
Saldo contábil, líquido  2.550 32.571 4.041 12.171 2.789 9.345 4.245 67.712
Em 31 de dezembro de 2020
Custo  2.550 41.219 11.463 29.476 2.789 12.067 7.019 106.583
Depreciação acumulada  - (8.648) (7.422) (17.307) - (2.721) (2.773) (38.871)
Saldo contábil, líquido  2.550 32.571 4.041 12.171 2.789 9.345 4.245 67.712
Em 1º de janeiro de 2021
Saldo inicial  2.550 32.571 4.041 12.171 2.789 9.345 4.245 67.712
Aquisições  - - - 56 7.490 - 452 7.998
Adições CPC 06 (R2)  - - - - - 1.723 - 1.723
Baixa  - - - (1.090) (47) (45) (93) (1.275)
Transferência  - - 2.029 1.125 (3.332) - 178 -
Depreciação  - (837) (1.401) (1.793) - (2.717) (830) (7.578)
Baixa da depreciação  - - - 782 - 5 74 861
Saldo contábil, líquido  2.550 31.734 4.669 11.251 6.900 8.311 4.026 69.441
Em 31 de dezembro de 2021
Custo  2.550 41.219 13.492 29.567 6.900 13.745 7.557 115.030
Depreciação acumulada  - (9.485) (8.823) (18.316) - (5.434) (3.531) (45.589)
Saldo contábil, líquido  2.550 31.734 4.669 11.251 6.900 8.311 4.026 69.441
A Administração não identificou no ano de 2021 nenhum fator relevante que pudesse alterar a vida útil 
de seus ativos, tampouco identificou indicativos de perda; apesar disto, e com base em questões de 
governança, efetuou teste de impairment dos ativos imobilizados com base no valor justo menos custo 
de venda e não identificou a necessidade de reconhecer uma perda de valor recuperável. O Grupo tem 
bens em garantia no montante de R$ 40.000 atrelados a contratos de fornecimento com vigência até 29 
de setembro de 2027.
17. Intangíveis          Controladora
   Marcas,   Intangível
  Ágio patentes Soft-  em an-
  (i) e licenças ware Outros damento Total
Exercício findo em 1º de janeiro de 2020
Saldo inicial  14.371 75.429 2.678 4.786 - 97.264
Aquisição  - - 461 398 48 907
Baixa  - - - (1.886) - (1.886)
Transferências  - - - - - -
Amortização  - (13.276) (450) (613) - (14.339)
Baixa de amortização  - - - 1.868 - 1.868
Saldo contábil, líquido  14.371 62.153 2.689 4.553 48 83.814
Em 31 de dezembro de 2020
Custo  14.371 101.117 3.761 8.138 48 127.435
Amortização de acumulados  - (38.964) (1.072) (3.585) - (43.621)
Saldo contábil, líquido  14.371 62.153 2.689 4.553 48 83.814
Exercício findo em 1º de janeiro de 2021
Saldo inicial  14.371 62.153 2.689 4.553 48 83.814
Aquisição  - - 123 23 150 296
Baixa  - - - (1.182) - (1.182)
Transferências  - - 23 - (23) -
Amortização  - (9.402) (472) (617) - (10.491)
Baixa de amortização  - - - 83 - 83
Saldo contábil, líquido  14.371 52.751 2.363 2.860 175 72.520
Em 31 de dezembro de 2021
Custo  14.371 101.118 3.907 6.977 175 126.548
Amortização de acumulados  - (48.367) (1.544) (4.117) - (54.028)
Saldo contábil, líquido  14.371 52.751 2.363 2.860 175 72.520
(i) Aquisição do negócio de medicamentos Benerva em janeiro de 2019, o qual gerou na data de aqui-
sição um ágio de R$ 14.371, marca de R$ 3.091, propriedade intelectual de R$ 9.304 e licença de R$ 
12.425, totalizando uma aquisição de R$ 39.191.
          Consolidado
   Marcas,   Intangível
  Ágio patentes Soft-  em an-
  (ii) e licenças ware Outros damento Total
Exercício findo em 1º de janeiro de 2020
Saldo inicial  23.481 81.303 2.678 4.796 - 112.258
Aquisição  - - 461 398 48 907
Baixa  - (469) - (1.888) - (2.357)
Transferências  - - - - - -
Amortização  - (13.276) (450) (613) - (14.339)
Baixa de amortização  - - - 1.868 - 1.868
Saldo contábil, líquido  23.481 67.558 2.689 4.561 48 98.337
Em 31 de dezembro de 2020
Custo  23.481 95.056 3.761 8.147 48 130.493
Amortização de acumulados  - (27.498) (1.072) (3.586) - (32.156)
Saldo contábil, líquido  23.481 67.558 2.689 4.561 48 98.337
Exercício findo em 1º de janeiro de 2021
Saldo inicial  23.481 67.558 2.689 4.561 48 98.337
Aquisição  - - 123 23 150 296
Baixa  - - - (1.182) - (1.182)
Transferências  - - 23 - (23) -
Amortização  - (9.869) (472) (619) - (10.960)
Baixa de amortização  - - - 83 - 83
Saldo contábil, líquido  23.481 57.689 2.363 2.866 175 86.574
Em 31 de dezembro de 2021
Custo  23.481 95.056 3.907 6.988 175 129.607
Amortização de acumulados  - (37.367) (1.544) (4.122) - (43.033)
Saldo contábil, líquido  23.481 57.689 2.363 2.866 175 86.574
(ii) O ágio é composto por R$ 9.109 relativo à aquisição da controlada Cellera Consumo em 18 de julho 
de 2017 (Nota Explicativa nº 14); bem como o ágio de R$ 14.371 relativo à aquisição do negócio de medi-
camentos Benerva em janeiro de 2019. Teste de redução ao valor recuperável - Impairment do ágio: 
Para fins do teste de redução ao valor recuperável, utilizou-se o método de fluxo de caixa descontado 
sobre as projeções financeiras do Grupo relacionadas às UCGs (Pamelor, Culturelle e Benerva) e não 
foram identificadas necessidades de provisão ao valor recuperável desses ativos. As principais premissas 
utilizadas para estimar o valor recuperável representam a avaliação de tendências futuras da Admi-
nistração em setores relevantes e foram baseadas em dados históricos de fontes internas e externas. 
Esses cálculos usam projeções de fluxo de caixa, antes do imposto de renda e da contribuição social, 
baseadas em orçamentos financeiros aprovados pela Administração para um período de cinco anos. A 
taxa de crescimento não excede a taxa de crescimento média de longo prazo do setor farmacêutico no 
qual a UGC atua.
Culturelle
Em percentual  2021 2020
Taxa de desconto  16% 20%
Taxa de crescimento na perpetuidade  5% 5%
Taxa de crescimento estimado p/o LAJIDA (média p/os próximos cinco anos)  17.75% 24,23%
Valor contábil  14.049 14.515
Valor recuperável  178.797 140.494
Pamelor
Em percentual  2021 2020
Taxa de desconto  16% 20%
Taxa de crescimento na perpetuidade  5% 5%
Taxa de crescimento estimado p/o LAJIDA (média p/os próximos cinco anos)  18.54% 24,06%
Valor contábil UCG  33.369 41.841
Valor recuperável UCG  210.892 121.168
Benerva
Em percentual  2021 2020
Taxa de desconto  16% 20%
Taxa de crescimento na perpetuidade  5% 5%
Taxa de crescimento estimado p/o LAJIDA (média p/os próximos cinco anos)  18.21% 23,70%
Valor contábil UCG  32.847 29.536
Valor recuperável UCG  74.516 32.647
As premissas-chave utilizadas nos cálculos do valor em uso em 31 de dezembro de 2021 são: Receita, 
custo e despesa operacional: O LAJIDA projetado está baseado em expectativas de resultados futuros, 
levando em consideração a experiência passada, ajustado para o crescimento previsto da receita. O cres-
cimento da receita foi projetado levando-se em consideração os níveis de crescimento médio experimen-
tados ao longo dos últimos cinco anos, o volume de vendas estimado e o aumento dos preços para os 
próximos cinco anos. Taxa de crescimento: A taxa de crescimento utilizada nas projeções foi de 5,00%, 
de acordo com as projeções de mercado. Taxa de desconto: A taxa de desconto utilizada para descontar 
o fluxo de caixa foi de 20,00%, em BRL e em termos nominais (considerando os efeitos de inflação).
18. Fornecedores      Controladora       Consolidado
  2021 2020 2021 2020
Fornecedores mercado interno  26.336 71.293 96.588 88.017
Fornecedores mercado externo  8.275 12.685 13.250 15.814
  34.611 83.978 109.838 103.831
19. Empréstimos e financiamentos  Controladora e consolidado
  2021 2020
Empréstimos passivo circulante  43.251 20.662
Empréstimos passivo não circulante  55.486 52.210
  98.737 72.872
Demonstramos a seguir o vencimento dos empréstimos e financiamentos por ano da parcela apresenta-
da no passivo não circulante:  Controladora e consolidado
Data de vencimento  2021 2020
2022  - 19.528
2023  27.360 19.339
2024  20.629 10.658
2025  7.497 2.685
Em 31 de dezembro  55.486 52.210
Movimentação dos empréstimos e financiamentos
        Controladora e consolidado
   Saldo  Juros Paga- Paga- Saldo
   inicial Adi- incorridos mento mento final
  Encargos 01/01/2020 ções (Nota 26) principal de juros 31/12/2020
  CDI + 2,50%
Empréstimos  a 9,38% a.a. 41.130 49.107 3.822 (22.214) (3.822) 68.023
Antecipação de  0,60% a
 Recebíveis  0,96% a.m. 6.183 5.000 94 (6.334) (94) 4.849
Total   47.313 54.107 3.916 (28.548) (3.916) 72.872
   Saldo  Juros Paga- Paga- Saldo
   inicial Adi- incorridos mento mento final
  Encargos 01/01/2021 ções (Nota 26) principal de juros 31/12/2021
  CDI + 2,50%
Empréstimos  a 8,51% a.a. 68.023 39.851 7.997 (13.646) (7.997) 94.228
Antecipação de 
 Recebíveis  0,60% a.m. 4.849 - 147 (4.849) (147) -
FINIMP  3,25% a 3,95% a.a. - 4.509 24 - - 4.509
Total   72.872 44.360 8.168 (18.495) (8.144) 98.737
O Grupo optou por apresentar os juros pagos como parte de suas atividades de financiamento, ao invés 
de atividades operacionais. Cláusulas restritivas (covenants): As principais cláusulas de covenants 
incluídas nos contratos de empréstimos são todas não financeiras, entre as mais comuns destacamos: 
se houver inadimplemento da dívida, decretação de falência, estado de liquidação, alterações no objeto 
social, mudança no controle de acionistas da Companhia e falsidade de declaração de documentos. 

Em 31 de dezembro de 2021 e até a emissão destas demonstrações financeiras, o Grupo não possuía 
nenhuma situação de atraso de pagamento de principal, juros e qualquer outro evento não financeiro.
20. Salários, encargos e férias a pagar      Controladora       Consolidado
  2021 2020 2021 2020
Provisão para férias e 13º salário  3.653 2.934 4.984 2.933
INSS e FGTS  1.047 1.136 1.548 1.138
Participação nos lucros e resultados  2.399 3.021 2.604 3.021
  7.099 7.091 9.136 7.092
21. Arrendamentos: a. Ativos de direito de uso (nota explicativa nº 16)
   Controladora e consolidado
  2021 2020
Em 1º de janeiro  9.346 7.426
Despesa de depreciação dos exercícios  (2.717) (1.602)
Adições a ativos de direito de uso durante exercícios  1.723 3.521
Baixas a ativos de direito de uso durante exercícios  (40) -
Em 31 de dezembro  8.312 9.345
b. Passivo de arrendamentos (controladora e consolidado)
  Passivo circulante Passivo não circulante Total
Em 1º de janeiro de 2020  1.218 6.539 7.757
Adições (i)  3.521 - 3.521
Juros (Nota 26)  734 - 734
Pagamentos (principal + juros)  (2.090) - (2.090)
Transferências  (1.007) 1.007 -
  2.376 7.546 9.922
  Passivo circulante Passivo não circulante Total
Em 1º de janeiro de 2021  2.376 7.546 9.922
Adições (i)  1.723 - 1.723
Juros (Nota 26)  760 - 760
Pagamentos (principal + juros)  (3.324) - (3.324)
Transferências  1.291 (1.291) -
  2.827 6.255 9.081
(i) Para adições, observa-se uma taxa média 10,59% (6,88% em 2020). 
22. Provisões para contingências: a. Composição dos processos provisionados: O Grupo é parte 
envolvida em processos trabalhistas, em andamento, e está discutindo essas questões tanto na esfera 
administrativa como na judicial, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por depósitos judiciais. As 
provisões para as eventuais perdas decorrentes desses processos são estimadas e atualizadas pela 
Administração, amparada por seus assessores legais externos.   Controladora e consolidado
  2021 2020
Trabalhistas  11 24
Em 31 de dezembro  11 24
A movimentação da provisão para contingências está demonstrada a seguir:
   Controladora e consolidado
  2021 2020
Em 1º de janeiro  24 -
Reversões de provisões  (13) -
Constituição de provisões  - 24
Em 31 de dezembro  11 24
b. Perdas possíveis, não provisionadas no balanço   Controladora e consolidado
  2021 2020
Trabalhistas (i)  654 920
Tributário (ii)  447 437
Em 31 de dezembro  1.101 1.357
(i) Reclamatórias trabalhistas de diversas naturezas (pagamento de horas extras, insalubridade e pe-
riculosidade, e verbas rescisórias) que se encontram na esfera judicial em fases processuais distintas.
(ii) Os processos tributários referem-se a disputas de compensações de impostos, contribuições e auto 
de infração no processo de desembaraço aduaneiro no âmbito federal. No âmbito estadual, existe auto 
de infração lavrado para cobrança de ICMS/ST supostamente recolhido a menor.
23. Imposto de renda e contribuição social diferidos
a. Valores reconhecidos no balanço      Controladora       Consolidado
  2021 2020 2021 2020
IR/CS a recuperar  639 593 639 741
b. Movimentação e composição dos saldos de impostos diferidos
      Controladora saldo
        em 31/12/2021
  Saldo líquido Reconhecimento no Valor Ativo fiscal
  em 1º/01/2021 resultado (nota 22.c) líquido diferido
Provisão de devoluções  475 (197) 278 278
Perda por redução ao valor 
 recuperável do contas a receber  411 9 420 420
Provisão para obsolescência  1.717 (464) 1.253 1.253
Outras provisões  3.303 (371) 2.932 2.932
Passivo fiscal diferido  (1.837) 158 (1.679) (1.679)
Prejuízo fiscal  17.370 (3.869) 13.501 13.501
Base negativa de CSLL  6.253 (1.393) 4.860 4.860
  27.692 (6.127) 21.565 21.565
      Controladora saldo 
        em 31/12/2020
  Saldo líquido Reconhecimento no Valor Ativo fiscal
  em 1º/01/2020 resultado (nota 22.c) líquido diferido
Provisão de devoluções  243 232 475 475
Perda por redução ao valor 
 recuperável do contas a receber  370 41 411 411
Provisão para obsolescência  1.462 255 1.717 1.717
Outras provisões  8 3.295 3.303 3.303
Passivo fiscal diferido  (1.837) - (1.837) (1.837)
Prejuízo fiscal  18.036 (666) 17.370 17.370
Base negativa de CSLL  6.493 (240) 6.253 6.253
  24.775 2.917 27.692 27.692
       Consolidado saldo
        em 31/12/2021
  Saldo líquido Reconhecimento no Valor Ativo fiscal
  em 1º/01/2021 resultado (nota 22.c) líquido diferido
Provisão de devoluções  475 (56) 419 419
Perda por redução ao valor 
 recuperável do contas a receber  414 7 421 421
Provisão para obsolescência  1.737 (145) 1.592 1.592
Outras provisões  4.086 (228) 3.858 3.858
Passivo fiscal diferido  (1.837) 158 (1.679) (1.679)
Prejuízo fiscal  20.143 (2.893) 17.250 17.250
Base negativa de CSLL  7.251 (1.041) 6.210 6.210
  32.269 (4.198) 28.071 28.071
       Consolidado saldo
        em 31/12/2020
  Saldo líquido Reconhecimento no Valor Ativo fiscal
  em 1º/01/2020 resultado (nota 22.c) líquido diferido
Provisão de devoluções  243 232 475 475
Perda por redução ao valor 
 recuperável do contas a receber  370 44 414 414
Provisão para obsolescência  1.462 275 1.737 1.737
Outras provisões  9 4.077 4.086 4.086
Passivo fiscal diferido (Nota 15)  (1.837) - (1.837) (1.837)
Prejuízo fiscal  18.168 1.975 20.143 20.143
Base negativa CSLL  6.542 709 7.251 7.251
  24.957 7.312 32.269 32.269
As estimativas elaboradas pela Administração indicam que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis 
para serem utilizados contra prejuízos fiscais acumulados de acordo com o cronograma a seguir:
  Controladora  Consolidado
2022  2.797 2.797
2023  4.454 4.644
2024  5.132 7.151
2025  5.205 7.181
2026  5.656 7.977
  23.244 29.750
Ativo fiscal diferido não reconhecido: Em 31 de dezembro de 2021, não foram reconhecidos ativos 
fiscais diferidos sobre prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social nesse exercício no montante 
de R$ 48.307 (R$ 53.407 em 2020) na controladora e R$ 63.842 (R$ 69.413 em 2020) no consolidado. 
c. Reconciliação da taxa efetiva: Controladora  2021 2020
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social  (11.500) (21.204)
Alíquota fiscal combinada  34% 34%
Imposto de renda e contribuição social p/alíquota fiscal combinada  (3.910) (7.209)
Adições e exclusões permanentes  2.996 417
Prejuízos fiscais/base negativa e diferenças temporárias não 
 reconhecidos anteriormente  (5.213) 9.709
Despesa de imposto de renda e contribuição social
  (6.127) 2.917
Alíquota efetiva  53% 14%
Consolidado  2021 2020
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social  (13.429) (25.601)
Alíquota fiscal combinada  34% 34%
Imposto de renda e contribuição social p/alíquota fiscal combinada  (4.566) (8.703)
Adições e exclusões permanentes  2.194 14.223
Prejuízos fiscais/base negativa e diferenças temporárias não 
 reconhecidos anteriormente  (1.826) (12.832)
Despesa de imposto de renda e contribuição social  (4.198) (7.312)
Alíquota efetiva  31% 29%
24. Patrimônio líquido: a. Capital social  2021 2020
Capital social (i)  461.280 431.092
Capital a integralizar  (41.857) (14.356)
  419.423 416.736
(i) Aporte de capital no montante total de R$ 30.188 de acordo com ata do dia 29/12/2021, onde R$ 
2.688 foi integralizado em 2021. Fluxo com a expectativa dos valores alocados em Capital a Integralizar
  2021 2020
2022 (i)  27.501 -
2023  - -
2024 (ii)  14.356 14.356
  41.857 14.356
(i) Aporte de capital de acordo com ata do dia 29/12/2021 com prazo de até 5 dias para integralização to-
tal do capital, totalmente integralizado em 03/01/2022. (ii) Conforme previsto em ata, o prazo previsto para 
integração é de até sete anos (2024) contados a partir da constituição da Cellera Farmacêutica S.A. O 
capital social, subscrito e a integralizar, é de R$ 461.280 (R$ 431.092 em 2020), dividido em 695.509.538 
ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, composto da seguinte forma:
   2021  2020
  Quantidade  Quantidade
  de ações - Capital de ações - Capital
   Milhares social Milhares social
VSAP24 - Fundo de Invest. em Participações  569.537 381.505 516.652 354.005
Omilton Visconde Júnior  70.305 51.620 70.305 51.620
Marcel Visconde  55.668 28.155 50.499 25.467
  695.510 461.280 637.456 431.092
b. Reserva de capital: Valores alocados em capital a integralizar são atualizados com base em índices 
financeiros e contabilizados em reserva de capital conforme estabelecido em ata de assembleia geral.
  Valor contábil
Reserva de capital em 1º de janeiro de 2020  3.812
Omilton Visconde Júnior - IPCA + 5,00% a.a.  1.561
Reserva de capital em 31 de dezembro 2020  5.373
Omilton Visconde Júnior - IPCA + 5,00% a.a.  3.016
Reserva de capital em 31 de dezembro 2021  8.389
c. Reserva legal: De acordo com o estatuto social, dos lucros líquidos verificados, será deduzida a par-
cela de 5% para a constituição de reserva legal, que não excederá 20% do capital social da Companhia. 
O restante terá a destinação que lhe for determinada pela Assembleia Geral, desde que tenha sido distri-
buído aos acionistas um dividendo mínimo obrigatório de 1% na forma do art. 202 da Lei das Sociedades 
por Ações; qualquer excedente deve ser aprovado em assembleia geral. 
25. Receita: Abaixo apresentamos a conciliação entre as receitas brutas para fins fiscais e as receitas 
apresentadas nas demonstrações de resultados dos exercícios:
      Controladora       Consolidado
  2021 2020 2021 2020
Receita bruta terceiros  229.213 372.112 425.096 373.922
Receita bruta partes relacionadas  7.943 8 - -
Menos:
Impostos sobre vendas  (27.859) (35.731) (36.772) (35.829)
Devoluções  (7.615) (7.790) (13.400) (8.173)
  201.682 328.599 374.924 329.920
Desagregação da receita de contratos com clientes: Na tabela seguinte, apresenta-se a composição 
analítica da receita líquida de vendas de contratos com clientes por mercado geográfico principal e prin-
cipais linhas de produtos.      Controladora       Consolidado
  2021 2020 2021 2020
Medicamento  169.823 308.347 349.014 308.335
Alimento  29.723 15.595 23.136 15.572
Cosmético  2.136 4.657 2.774 6.013
  201.682 328.599 374.924 329.920
Região Centro-Oeste  27.836 44.296 59.356 44.820
Região Sudeste  97.418 166.279 198.292 168.681
Região Sul  17.997 31.796 40.188 32.218
Região Nordeste  45.826 69.429 60.573 69.876
Região Norte  12.605 16.799 16.515 14.325
  201.682 328.599 374.924 329.920
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