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Relatório da Diretoria

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro 2021 e 2020(Em R$ mil)

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro 2021 e 2020(Em R$ mil)

Notas Explicativas

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de Dezembro 2021 e 2020
(Em R$ mil)

Demosntração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro 2021 e 2020(Em R$ mil)

Demonstração do Resultado Abrangente
 em 31 de Dezembro 2021 e 2020(Em R$ mil)

Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o balanço encerrado em 31/12/2021 e demais demonstrações legais. Colocamo-nos à inteira disposição para os  
esclarecimentos julgados necessários. A DIRETORIA.

31/12/21 31/12/20
Ativo circulante 16.826 195.787

Caixa e equivalentes de caixa 5.996 112.634
Tributos a recuperar 459 13.155
Dividendos a receber - 66.948
Outros créditos 10.371 3.050

Ativo não circulante 53.069 748.520
Realizável a longo prazo 53.069 -
Tributos a recuperar 14.823 -
Créditos com partes relacionadas 22.751 -
Outros créditos 15.495 -

Investimentos - 748.520
Total do ativo 69.895 944.307
Passivo circulante 172.475 3.291.045
Empréstimos e financiamentos 41.674 -
Debêntures 130.785 3.284.842
Tributos a recolher 16 6.203
Passivo não circulante 3.500.000 -
Debêntures 3.500.000 -
Patrimônio líquido (Passivo a descoberto) (3.602.580) (2.346.738)
Capital social 5.638 1.223.863
Reservas de capital - (634.965)
Prejuízo acumulado (3.608.218) (2.702.074)
Ajuste de avaliação patrimonial - (233.562)
Total do passivo e patrimônio líquido 
 (passivo a descoberto) 69.895 944.307

31/12/21 31/12/20
(Despesas) receitas operacionais
Administrativas (3.369) (6.751)
Outras receitas/(despesas) operacionais (1.399) 195

(4.768) (6.556)
Prejuízo antes das despesas financeiras líquidas,
 equivalência patrimonial e impostos (4.768) (6.556)
Resultado financeiro, líquido
Receitas financeiras 2.887 4.406
Despesas financeiras (204.001) (108.802)

(201.114) (104.396)
Resultado de equivalência patrimonial (26.816) (73.544)
Prejuízo antes do imposto de renda e da
 contribuição social (232.698) (184.496)
Imposto de renda e contribuição social - -
Prejuízo líquido do exercício (232.698) (184.496)
Prejuízo por ação ordinária - básico (em R$) (0,20) (0,15)
Quantidade de ações - básico (em milhares) 1.190.135 1.258.535

31/12/21 31/12/20
Prejuízo líquido do exercício (232.698) (184.496)
Efeito na conversão das demonstrações financeiras
 de controlada indireta do exterior e CPC 42 / IAS 29
 - Hiperinflação de controlada indireta 147.810 12.021
Resultado abrangente total (84.888) (172.475)

Capital  
social

Reserva de 
capital

Ajuste de  
Avaliação Patrimonial

Prejuízo  
acumulado Total

Saldo em 31/12/2019 1.273.863 (634.965) (167.562) (2.517.578) (2.046.242)
Prejuízo líquido do exercício - - - (184.496) (184.496)
Redução de capital, conforme AGE de 16/09/2020 (50.000) - - - (50.000)
Efeito na conversão das demonstrações financeiras de controlada indireta do exterior e
 CPC 42 / IAS 29 - Hiperinflação de controlada indireta - - 12.021 - 12.021
Perda de participação em investimento em controladas - - (78.021) - (78.021)
Saldo em 31/12/2020 1.223.863 (634.965) (233.562) (2.702.074) (2.346.738)
Aumento de capital, conforme AGE de 30/06/2021 93.000 - - - 93.000
Aumento de capital, conforme AGE de 19/07/2021 10.000 - - - 10.000
Aumento de capital, conforme AGE de 17/09/2021 88.823 - - - 88.823
Aumento de capital, conforme AGE de 03/12/2021 5.538 - - - 5.538
Cisão parcial (1.415.586) 634.965 (949.814) (673.422) (2.403.857)
Prejuízo líquido do exercício - - - (232.698) (232.698)
Realização de resultado abrangente - - 24 (24) -
Efeito na conversão das demonstrações financeiras de controlada indireta do exterior e
 CPC 42 / IAS 29 - Hiperinflação de controlada indireta - - 147.810 - 147.810
Ganho de participação em investimento em controladas - - 1.035.542 - 1.035.542
Saldo em 31/12/2021 5.638 - - (3.608.218) (3.602.580)

Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/12/21 31/12/20
Prejuízo líquido do exercício (232.698) (184.496)
Ajustes para:
Receita de juros sobre empréstimos (493) -
Atualização de juros e variação cambial de empréstimos 193.491 95.885
Resultado de equivalência patrimonial 26.816 73.544

(12.884) (15.067)
Redução (aumento) em outros ativos circulantes (9.448) 14.973
Redução (aumento) em outros ativos não circulantes (15.495) 3.050
Aumento (redução) do contas a pagar e provisões (6.142) (20.660)
Fluxo de caixa utilizado nas atividades operacionais (43.969) (17.704)
Fluxo de caixa de atividades de investimentos
Aquisição de ações de acionista não controlador (498.800) (10.000)
Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos
 de controladas 66.948 132.067
Mútuo concedido (22.584) -
Recebimento de Mútuo 326 -
Fluxo de caixa (usados nas) proveniente das
 atividades de investimentos (454.110) 122.067
Fluxo de caixa de atividades de financiamentos
Empréstimos tomados e debêntures 3.900.000 -
Pagamentos de empréstimos e debêntures (3.272.579) -
Juros pagos sobre empréstimos e debêntures (433.341) -
Aumento de capital 197.361 -
Redução de capital - (50.000)
Fluxo de caixa proveniente das (usados nas)
 atividades de financiamentos 391.441 (50.000)
Redução (aumento) líquido em caixa e
 equivalentes de caixa (106.638) 54.363
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 112.634 58.271
No fim do exercício 5.996 112.634

(106.638) 54.363

1. Informações sobre a Sociedade: A Cromossomo Participações III S.A., 
(“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital nacional fechado com sede 
social na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, localizada na Avenida das Américas, 
nº 4.200, bloco 5, sala 501, parte, Barra da Tijuca, CEP 22.640-102, cuja finalidade 
é a participação no capital de outras sociedades, no Brasil ou no exterior, na qua-
lidade de quotista ou acionista. Em 20 de janeiro de 2014 a Companhia passou a 
ser controladora direta da Cromossomo Participações II S.A. Em 10 de fevereiro 
de 2014 a Cromossomo Participações II S.A., adquiriu o controle da Diagnósticos 
da América S.A. (DASA). Em 20 de dezembro de 2017 a Diagnóstico da América 
S.A. (DASA) celebrou a incorporação reversa de sua controladora Cromossomo 
Participações II S.A., pela totalidade do patrimônio líquido da CROMO II, a valor 
contábil, passando a ser controlada pela Cromossomo Participações III S.A. Em 
24 de novembro de 2021, a Companhia efetuou a Cisão Parcial dos seus ativos 
e passivos, onde teve por finalidade a segregação da participação societária 
detida pela Companhia na Diagnósticos da América S.A. (DASA), de forma que 
o Fundo de Investimento em Participações Genoma II – Multiestratégia (“FIP 
Genoma II”), passasse a deter a participação societária direta na DASA. 2. Base 
de preparação: As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo 
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que com-
preendem os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), 
e em conformidade com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo 
IASB (IFRS). As demonstrações financeiras são apresentadas em Real (R$), que 
é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras apresen-
tadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando 
indicado de outra forma. 3. Práticas contábeis: As políticas contábeis descritas 
em detalhes têm sido aplicadas pela Companhia de maneira consistente a todos 
os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras. (i) Inclui caixa, 
saldos positivos em conta movimento e aplicações financeiras com possibilidade 
de resgate no curto prazo e sem risco de mudança de seu valor de mercado. As 
aplicações financeiras são representadas por certificados de depósitos bancários 
com liquidez diária, demonstradas ao custo de aquisição, acrescidas dos rendi-
mentos auferidos até as datas de encerramento dos exercícios. (ii) As receitas 
financeiras abrangem basicamente receitas de juros sobre aplicações finan-
ceiras, variações cambiais ativas e recebíveis. A receita de juros é reconhecida 
no resultado por meio do método dos juros efetivos. As despesas financeiras 
abrangem principalmente despesas com juros sobre debêntures, empréstimos 
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bancários e financiamentos. Também integram este saldo as despesas bancárias 
e imposto sobre operações financeiras. (iii) O imposto de renda e a contribuição 
social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 
15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 
240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social 
sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base 
negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real do exercício. (iv) Os 
instrumentos financeiros podem ser classificados como ativo ou passivo financei-
ro a valor justo por meio do resultado, empréstimos e recebíveis, investimentos 
mantidos até o vencimento e disponíveis para venda ou passivos financeiros ao 
custo amortizado, conforme a situação. A Companhia determina a classificação 
dos seus instrumentos financeiros no momento do seu reconhecimento inicial, 
quando ele se torna parte de disposições contratuais. 4. Relatório dos auditores 
independentes: As demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro 

de 2021, foram auditadas por RSM Brasil Auditores Independentes – Sociedade 
Simples, CRC 2SP-030.002/O-7, e a versão completa encontra-se disponível na 
sede da Companhia para a apreciação.

Sexta-feira, 25/03/2022

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

A autenticidade deste documento pode 
ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link 

https://monitormercantil.com.br/caderno-digital
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