Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A.
CNPJ Nº 04.899.316/0001-18

RELATÓRIO DA DIRETORIA: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações financeiras dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2021 e de 2021. Permanecemos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
BALANÇOS PATRIMONIAIS - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 - (Em milhares de Reais)
Ativo
31/12/2021 31/12/2020
31/12/2021 31/12/2020
Passivo
Circulante
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
53.099
86.804
Fornecedores
225.487
240.078
Aplicações financeiras
36.787
Salários e encargos sociais
45.843
43.185
Contas a receber
35.743
64.673
Imposto de renda e contribuição social a pagar
1.912
Estoques
578.206
520.612
Obrigações tributárias
15.696
24.733
Tributos a recuperar
59.661
62.429
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
520
753
Imposto de renda e contribuição social a recuperar
2.392
5.207
Receita diferida
927
2.230
Demais contas a receber
19.529
10.803
Arrendamentos a pagar
64.312
55.055
Despesas antecipadas
6.616
8.579
Demais contas a pagar
12.322
13.964
Total do ativo circulante
755.246
795.894 Total do passivo circulante
365.107
381.910
Não circulante
Não circulante
Contas a receber
2.750
Arrendamentos a pagar
314.915
337.000
Sociedades relacionadas
1.674
1.709
Benefícios pós-emprego
287
305
Imposto de renda e contribuição social diferidos
54.834
47.463
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
2.370
9.401
Tributos a recuperar
201.392
175.046
Demais contas a pagar
2.091
4.150
Imposto de renda e contribuição social a recuperar
4.905 Total do passivo não circulante
319.663
350.856
Depósitos judiciais
3.919
10.281 Patrimônio líquido
Despesas antecipadas
217
821
Capital social
1.402.240 1.342.240
Total do ativo realizável a longo prazo
262.036
242.975
Instrumento patrimonial outorgado
2.977
1.982
Investimentos
5.000
5.000
Reserva de capital
747.749
747.749
Imobilizado
215.371
253.274
Reservas de lucros
448
448
Intangível
229.539
235.015
Ajustes de avaliação patrimonial
(59)
(648)
Ativos de direito de uso
357.140
383.766
Prejuízos acumulados
(1.013.793) (908.613)
Total do ativo não circulante
1.069.086 1.120.030 Total do patrimônio líquido
1.139.562 1.183.158
Total do ativo
1.824.332 1.915.924 Total do passivo e do patrimônio líquido
1.824.332 1.915.924
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 - (Em milhares de Reais)
Instrumento
Reserva Ajuste de
Patrimônio
Capital patrimonial Reserva Legal de avaliação Prejuízos
líquido
social
outorgado de capital lucros patrimonial acumulados
total
Saldos em 31 de dezembro de 2019
1.342.240
1.044 747.749
448
(560) (768.109) 1.322.812
Prejuízo líquido do exercício
- (140.504) (140.504)
Outros resultados abrangentes:
Perdas atuariais de benefícios pós-emprego, líquido de
imposto de renda e contribuição social
(88)
(88)
Resultado abrangente do exercício
(88) (140.504) (140.592)
Transações com acionistas:
Instrumento patrimonial outorgado
938
938
Saldos em 31 de dezembro de 2020
1.342.240
1.982 747.749
448
(648) (908.613) 1.183.158
Prejuízo líquido do exercício
- (105.180) (105.180)
Outros resultados abrangentes:
Ajuste de avaliação de instrumentos financeiros próprio
(18)
(18)
Ganhos atuariais de benefícios pós-emprego, líquido de imposto
de renda e contribuição social
607
607
Resultado abrangente do exercício
589 (105.180) (104.591)
Transações com acionistas:
Aumento de capital social
60.000
60.000
Instrumento patrimonial outorgado
995
995
1.402.240
2.977 747.749
448
(59) (1.013.793) 1.139.562
Saldos em 31 de dezembro de 2021
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)
1 CONTEXTO OPERACIONAL - A Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméti- após 31 de dezembro de 2021, ainda possam ser afetadas pelos impactos cocos S.A. (“Extrafarma” ou “Sociedade”) é uma sociedade anônima de capital merciais, operacionais e financeiros da pandemia, pois dependerá de sua durafechado, domiciliada no Brasil, com sede na Rua Antônio Barreto, nº 1320-A em ção e dos impactos nas atividades econômicas, bem como das ações governaBelém – PA. A Sociedade tem por atividade principal o comércio atacadista e mentais, empresariais e individuais em resposta a crise. Nesse contexto,
varejista de medicamentos, perfumaria, produtos de higiene pessoal e beleza, algumas avaliações de riscos financeiros, projeções e testes de redução ao
cosméticos, dermocosméticos, aparelhos de telefonia celular e conveniência. A valor recuperável, em conexão com a preparação dessas demonstrações finanSociedade contava, em 31 de dezembro de 2021, com 399 lojas (405 lojas em ceiras, podem ser impactadas pela pandemia e podem afetar adversamente a
31 de dezembro de 2020), atuando nas Regiões Norte, Nordeste e Sudeste do posição financeira da Sociedade. Impactos operacionais - A Extrafarma aprePaís, por meio da marca Extrafarma. Em 31 de dezembro de 2020, a Sociedade sentou queda no faturamento de aproximadamente R$ 23 milhões entre janeiro
operava a rede de lojas de conveniências dos Postos Ipiranga, am/pm, na re- e fevereiro versus o mesmo período de 2020, em função do ataque cibernético
gião Sul, com 541 lojas. Em 01 de dezembro de 2021 foi efetivada a cessão de sofrido na primeira quinzena de janeiro, que causou instabilidade nos sistemas
contratos de franquia empresarial e direitos e obrigações entre a Sociedade e da empresa, impactando a cadeia de abastecimentos e afetando a disponibilidaAMPM Comestíveis LTDA (“am/pm”), bem como parte do acervo líquido da de de produtos nos pontos de venda. A normalização das operações se deu ao
Extrafarma. Esclarecimentos sobre os impactos da COVID-19 - A Organização longo de março e segundo trimestre. Os prejuízos causados pelo ataque ciberMundial da Saúde (OMS) declarou pandemia do coronavírus (COVID-19) em 11 nético estão cobertos por uma apólice de seguros. Adicionalmente, a nova
de março de 2020. Para conter a disseminação do vírus no Brasil, o Ministério onda da pandemia ocasionou fechamento temporário de lojas localizadas em
da Saúde (MS) e os governos estaduais anunciaram diversas medidas para shoppings durante março e abril, gerando uma perda de faturamento de aproreduzir a aglomeração e movimentação de pessoas, incluindo o fechamento de ximadamente R$ 4 milhões. Em contrapartida, esta queda foi parcialmente
estabelecimentos comerciais, parques e áreas comuns. Diante desse cenário, a compensada pelas vendas através dos canais digitais como por exemplo, eSociedade constituiu Comitê de Crise para acompanhamento e monitoramento commerce, aplicativos de entrega e delivery.
dos principais riscos e potenciais impactos e adoção de medidas preventivas e 2 RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - As demonstrações finanemergenciais para mitigar os efeitos da pandemia. Desde o início da pandemia ceiras estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas
do coronavírus, a Sociedade atuou em inúmeras frentes para garantir a saúde e no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira
segurança de seus colaboradores e parceiros, a estabilidade e a continuidade e nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações emitidos pelo
de suas operações e a solidez financeira. Todas as atividades da Sociedade são Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo Conselho Federal de
classificadas como essenciais no contexto das medidas adotadas para o en- Contabilidade. As demonstrações financeiras são apresentadas em Reais
frentamento da pandemia. A Sociedade adotou com agilidade o regime de (“R$”), que é a moeda funcional da Sociedade. As práticas contábeis descritas a
home office para o público administrativo, com todo o suporte necessário para seguir foram aplicadas pela Sociedade e suas controladas de maneira consistena continuidade operacional. Além das preocupações básicas de segurança com te em todos os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras.a) O
os colaboradores, a empresa praticou diversas iniciativas voltadas ao bem-es- resultado é apurado pelo princípio da competência de exercícios. b) Os estoques
tar, como lives direcionadas, apoio psicológico e preocupação com a ergono- são demonstrados pelo valor de custo ou valor realizável líquido, dos dois o
mia, seguindo o princípio de valorização das pessoas. As medidas emergen- menor. c) Os ativos de contratos referem-se aos desembolsos de direitos de
ciais e rapidez na resposta aos primeiros efeitos da crise, bem como as exclusividade com clientes registrados no momento de sua ocorrência e recoiniciativas de apoio à cadeia de suprimentos, foram efetivas para manterem as nhecidos como redutor da receita de vendas no resultado conforme as condiatividades da Sociedade em operação, garantindo a entrega dos serviços es- ções estabelecidas no contrato (prazo médio ponderado de amortização de cinsenciais para a população e preservando a saúde e segurança dos colaborado- co anos) e são revistos à medida que ocorrem mudanças nos termos dos
res e parceiros. Permanece incerto até que ponto as informações financeiras, contratos. d) Os investimentos em controladas, empreendimentos controlados

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
(Em milhares de Reais)
31/12/2021 31/12/2020
Receita líquida de vendas e serviços
2.001.974 2.004.382
Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados(1.384.316) (1.399.125)
Lucro bruto
617.658
605.257
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas e comerciais
(586.948) (562.075)
Reversão (Perdas) estimadas com crédito de
liquidação duvidosa
2.470
(59)
Gerais e administrativas
(102.020)
(98.401)
Resultado na venda de bens
(89)
(3.607)
Outros resultados operacionais, líquidos
5.974
5.920
Prejuízo operacional
(62.955)
(52.965)
Receitas financeiras
1.022
2.465
Despesas financeiras
(45.927)
(40.701)
Resultado financeiro líquido
(44.905)
(38.236)
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição
social
(107.860)
(91.201)
Imposto de renda e contribuição social
Corrente
(4.154)
Diferido
6.834
(49.303)
2.680
(49.303)
Prejuízo líquido do exercício
(105.180) (140.504)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES - Exercícios findos em
31 de dezembro de 2021 e de 2020 - (Em milhares de Reais)
31/12/2021 31/12/2020
Prejuízo líquido do exercício
(105.180) (140.504)
Itens que não serão reclassificados subsequentemente
para o resultado:
Ajuste de Avalição de Instrumentos Financeiros -próprio
(18)
(Perdas) Ganhos atuariais de benefícios pós-emprego,
líquido de imposto de renda e contribuição social
607
(88)
Resultado abrangente do exercício
(104.591) (140.592)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
em conjunto e coligadas são avaliados pelo método de equivalência patrimonial
e os demais estão demonstrados ao custo de aquisição, deduzido de provisão
para perdas. e) O ativo de direito de uso e o respectivo arrendamento a pagar,
calculado pelo valor presente das parcelas futuras, acrescidos dos custos diretos associados ao contrato de arrendamento. A amortização do ativo de direito
de uso é reconhecida no resultado ao longo da vigência estimada do contrato. O
passivo é acrescido de juros e líquido dos pagamentos de arrendamento realizados. Os juros são reconhecidos no resultado pelo método da taxa efetiva. A remensuração do ativo e do passivo com base no índice de reajuste contratual é
reconhecida no balanço patrimonial, não tendo efeito no resultado. Em caso de
cancelamento do contrato, o ativo e respectivo passivo são baixados para o resultado, considerando, se for o caso, as sanções previstas em cláusulas contratuais. f) O imobilizado é registrado ao custo de aquisição ou construção, incluindo encargos financeiros incorridos sobre imobilizações em andamento,
deduzido da depreciação acumulada e, quando aplicável, da provisão para perda
por redução ao valor recuperável. As depreciações são calculadas pelo método
linear, levando em consideração a vida útil dos bens e são revisados anualmente. g) O intangível compreende os ativos adquiridos de terceiros, e quando aplicável são amortizados conforme as condições estabelecidas nos contratos ou
pelo método linear, levando em consideração sua vida útil e são revisados anualmente. h) Os demais ativos e passivos são demonstrados pelos valores realizáveis e exigíveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos rendimentos ou encargos
e variações monetárias e cambiais incorridos. A autorização para a emissão
destas demonstrações financeiras foi dada pela Reunião de Diretoria da Sociedade em 14 de junho de 2022.
3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO - a. Capital social - Em 31 de dezembro de 2021, o
capital social subscrito estava representado por 1.402.240.000 (1.342.240.000
ações ordinárias em 31 de dezembro de 2020) ações ordinárias e sem valor
nominal. Em 14 de Outubro de 2021 foi aprovado em assembléia geral extraordinária o aumento do capital social no valor de R$ 60.000, a ser integralizado até
31 de dezembro de 2021. b. Instrumentos patrimonial outorgado - A Sociedade
possui plano de incentivo baseado em ações, que estabelece os termos e condições gerais para a concessão de ações ordinárias de emissão da Ultrapar mantidas em tesouraria. Em 31 de dezembro de 2021 totalizou o montante de R$
2.977 (R$ 1.982 em 31 de dezembro de 2020). c. Reserva de capital - O montante refere-se substancialmente à reestruturação societária ocorrida em 2015 e
a absorção de prejuízos acumulados de exercícios anteriores em 2017. Em 31 de
dezembro de 2021 totalizou um montante de R$ 747.749 (R$ 747.749 em 31 de
dezembro de 2020). d. Reservas de lucros - Reserva legal - Conforme a Lei das
Sociedades por Ações, a Sociedade destina 5% do seu lucro líquido anual para
reserva legal, até esta atingir 20% do valor do capital social. Essa reserva pode
ser usada para aumento de capital ou para absorção de prejuízos, porém não
pode ser usada para distribuição de dividendos. e. Ajuste de avaliação patrimonial - Os ganhos e perdas atuariais referentes a benefícios pós-emprego,
apurados em avaliação conduzida por atuário independente, são reconhecidos
no patrimônio líquido na conta ajustes de avaliação patrimonial. Os ganhos e
perdas registrados no patrimônio líquido não serão reclassificados subsequentemente para o resultado. f. Dividendos - Aos acionistas é assegurado, estatutariamente, um dividendo mínimo anual de 25% do lucro líquido ajustado, calculado nos termos da Lei das Sociedades por Ações. Os dividendos e juros
sobre o capital próprio propostos acima da obrigação estatutária são reconhecidos no patrimônio líquido até sua aprovação em assembleia de acionistas. Em
2021 não houve proposta de dividendos, pois a Sociedade apurou prejuízo no
exercício.
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DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 - (Em milhares de Reais)
31/12/2021 31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo líquido do exercício
(105.180) (140.504)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa
gerado pelas atividades operacionais
Amortização de ativos de direito de uso
75.469
71.369
Depreciações e amortizações
78.657
82.550
Juros e variações monetárias
32.945
34.251
(Reversão) Perdas estimadas de crédito de
liquidação duvidosa
(2.470)
59
Imposto de renda e contribuição social diferidos
(6.834)
49.303
Imposto de renda corrente
4.154
Resultado na venda de bens
8
3.607
Provisão para perdas prováveis no permanente
81
Reversão de provisão para perda em estoques
(475)
(407)
Provisão para benefício pós-emprego
52
860
Instrumento patrimonial outorgado
995
938
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
(6.732)
(5.408)
Demais provisões e ajustes
(20)
1.606
70.650
98.224
(Aumento) diminuição no ativo circulante
Contas a receber de clientes
31.400
66.751
Estoques
(57.119)
26.229
Tributos a recuperar
(483)
43.782
Demais contas a receber
(8.726)
(4.759)
Despesas antecipadas
1.963
655
Aumento (diminuição) no passivo circulante
Fornecedores
(14.591)
(10.743)
Salários e encargos sociais
2.658
(2.737)
Obrigações tributárias
(9.037)
(14.454)
Receita diferida
(1.303)
518
Demais contas a pagar
(1.642)
(974)
(Aumento) diminuição no ativo não circulante
Contas a receber de clientes
2.750
2.587
Tributos a recuperar
(21.441)
(57.698)
Depósitos judiciais
6.362
(1.582)
Despesas antecipadas
604
634
Aumento (diminuição) no passivo não circulante
Benefício pós-emprego
(386)
Demais contas a pagar
(2.059)
(3.156)
Pagamentos de contingências
(532)
(5.226)
Caixa líquido utilizado nas/gerado pelas atividades
operacionais
(546)
137.665
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aplicações financeiras, líquidas de resgates
37.133
14.380
Aquisição de imobilizado
(16.291)
(19.734)
Aquisição de intangível
(20.869)
(20.092)
Receita com a venda de bens
778
1.051
Caixa líquido gerado pelas/utilizado nas atividades
de investimentos
751
(24.395)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Financiamentos
Amortização
(59)
Juros pagos
(3)
Pagamentos de arrendamentos
Principal
(89.745)
(88.166)
Juros pagos
(4.200)
Aumento de capital
60.000
Sociedades relacionadas
35
89
Caixa líquido utilizado nas atividades de
financiamentos
(33.910)
(88.139)
(Diminuição) aumento em caixa e equivalentes de
caixa
(33.705)
25.131
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
86.804
61.673
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período
53.099
86.804
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
4 EVENTOS SUBSEQUENTES - a. Aumento no Capital Social - Em assembleia
geral extraordinária realizada no dia 21 de janeiro de 2022 foi aprovado aumento
de capital, no valor de R$ 100.000 a ser integralizado até o mês de junho de
2022. b. Atualização sobre o processo de venda da Extrafarma - Em 18 de
maio de 2021, a Ultrapar Participações S.A. (“Ultrapar”) celebrou o contrato de
compra e venda de ações para a venda da totalidade das ações da Sociedade
para a Pague Menos. A conclusão desta transação está sujeita às condições
precedentes usuais em tais negócios, incluindo a aprovação pelo CADE. Em 7 de
maio de 2022, a Superintendência-Geral do CADE recomendou a aprovação da
operação, condicionada à celebração de Acordo em Controle de Concentrações
entre a Pague Menos e o CADE, pelo qual a Pague Menos tomará certas medidas
corretivas para mitigar potenciais problemas competitivos decorrentes da transação. A recomendação feita pela Superintendência-Geral está agora sujeita à
análise do Tribunal do CADE, que emitirá uma decisão final sobre o assunto. A
DIRETORIA
As demonstrações financeiras na íntegra, auditadas pela KPMG Auditores Independentes, devidamente acompanhadas de relatório dos auditores independentes, sem
ressalvas, encontram-se à disposição na sede da sociedade. A DIRETORIA
José Carlos Layber de Oliveira
Contador - CRC 1SP185528/O-7 S-PA
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