
RELATÓRIO DA DIRETORIARELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

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 2020. Permanecemos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

BALANÇOS pATRIMONIAIS EM 31 DE DEzEMBRO DE 2021 DE 2020 - (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇõES DAS MuTAÇõES DO pATRIMôNIO LíquIDO ExERcícIOS fINDOS EM 31 DE DEzEMBRO DE 2021 E DE 2020 
(Em milhares de Reais, exceto o valor dos dividendos por lote de mil ações)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

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 Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. (“Socie-
dade”) está domiciliada no Brasil com sede na Rua Francisco Eugênio, 329, 
São Cristóvão, Cidade do Rio de Janeiro – RJ. A Sociedade atua na distribui-
ção de derivados de petróleo e produtos correlatos, e através de suas contro-
ladas e coligadas, atuam na prestação de serviços de transporte e lojas de 
conveniência (“Ipiranga”). Por meio de controlada atua também no segmento 
de distribuição de gás liquefeito de petróleo - GLP (“Ultragaz”). As atividades 
relacionadas ao comércio de medicamentos, produtos de higiene, beleza e 
cosméticos (“Extrafarma”) estão apresentadas como operações descontinua-
das. a. Esclarecimentos sobre os impactos da COVID-19 - A Organização 
Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia do coronavírus (COVID-19) em 
11 de março de 2020. Para conter a disseminação do vírus no Brasil, o Minis-
tério da Saúde (MS) e os governos estaduais e municipais anunciaram diver-
sas medidas para reduzir a aglomeração e movimentação de pessoas, incluin-
do o fechamento de estabelecimentos comerciais, parques e áreas comuns. 
Diante desse cenário, a Sociedade constituiu Comitê de Crise para acompa-
nhamento e monitoramento dos principais riscos e potenciais impactos e ado-
ção de medidas preventivas e emergenciais para mitigar os efeitos da pande-
mia. Desde o início da pandemia do coronavírus, a Sociedade e suas 
controladas atuaram em inúmeras frentes para garantir a saúde e segurança 
de seus colaboradores e parceiros, a estabilidade e a continuidade de suas 
operações e a solidez financeira. Todas as atividades das empresas controla-
das pela Sociedade são classificadas como essenciais no contexto das medi-
das adotadas para o enfrentamento da pandemia. A Sociedade e suas contro-

DEMONSTRAÇõES DE RESuLTADOS ExERcícIOS fINDOS  
EM 31 DE DEzEMBRO DE 2021 E DE 2020 

(Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇõES DOS RESuLTADOS ABRANgENTES ExERcícIOS 
fINDOS EM 31 DE DEzEMBRO DE 2021 E DE 2020 - (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇõES DOS fLuxOS DE cAIxA - MéTODO INDIRETO
ExERcícIOS fINDOS EM 31 DE DEzEMBRO DE 2021 E DE 2020 

(Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇõES DO vALOR ADIcIONADO ExERcícIOS fINDOS EM 31 DE DEzEMBRO DE 2021 E DE 2020 
(Em milhares de Reais, exceto as porcentagens)

IpIRANgA pRODuTOS DE pETRÓLEO S.A.
C.N.P.J.  nº 33.337.122/0001-27

(Continua)

Ativo 31/12/2021 31/12/2020
circulante
Caixa e equivalentes de caixa 1.835.192 965.285
Aplicações financeiras e instrumentos financeiros 
  derivativos de proteção 796.401 2.598.418
Contas a receber de clientes 2.316.642 1.553.826
Financiamentos a clientes 538.329 502.965
Estoques 2.942.222 1.700.116
Tributos a recuperar 827.994 605.923
Imposto de renda e contribuição social a recuperar 184.829 82.990
Dividendos a receber 29.066 3.434
Demais contas a receber 6.778 4.003
Despesas antecipadas 40.448 33.761
Ativos de contratos com clientes - direitos de 
  exclusividade 553.111 476.076

10.071.012 8.526.797
Ativos mantidos para venda 857.392 -
Total do ativo circulante 10.928.404 8.526.797

Não circulante
Aplicações financeiras e instrumentos financeiros 
  derivativos de proteção 343.456 457.534
Contas a receber de clientes 19.469 19.380
Financiamentos a clientes 367.649 401.968
Sociedades relacionadas - 16.082
Imposto de renda e contribuição social diferidos 233.977 182.409
Tributos a recuperar 990.354 710.727
Imposto de renda e contribuição social a recuperar 92.972 69.076
Depósitos judiciais 135.955 135.993
Demais contas a receber 1.082 1.079
Despesas antecipadas 53.750 32.161
Ativos de contratos com clientes - direitos de 
  exclusividade 1.520.927 1.222.293

3.759.591 3.248.702
Investimentos em:
Controladas 3.950.588 4.873.900
Empreendimentos controlados em conjunto 58.505 131.366
Coligadas 29.851 31.801

4.038.944 5.037.067
Ativos de direito de uso, líquido 994.611 1.077.291
Imobilizado, líquido 2.375.879 2.348.060
Intangível, líquido 459.667 375.459
Total do ativo não circulante 11.628.692 12.086.579
Total do ativo 22.557.096 20.613.376

Passivo 31/12/2021 31/12/2020
circulante
Financiamentos e instrumentos financeiros 
  derivativos de proteção 493.069 541.116
Debêntures 2.211.901 1.693.468
Fornecedores 4.661.012 3.698.091
Fornecedores - convênio 2.028.950 923.349
Salários e encargos sociais 95.999 65.369
Obrigações tributárias 84.430 96.030
Dividendos propostos a pagar 146.277 95.907
Imposto de renda e contribuição social a pagar 102.542 13.180
Benefícios pós-emprego 13.588 15.585
Provisão para retirada de tanques 4.632 4.267
Provisões para riscos tributários, cíveis e 
  trabalhistas 104.255 13.099
Arrendamentos a pagar 98.613 100.978
Demais contas a pagar 169.217 99.478
Receita diferida 5.205 15.424
Total do passivo circulante 10.219.690 7.375.341

Não circulante
Financiamentos e instrumentos financeiros 
  derivativos de proteção 867.634 1.178.383
Debêntures 2.972.145 3.778.063
Sociedades relacionadas 617 698
Benefícios pós-emprego 77.818 98.667
Provisão para retirada de tanques 52.079 49.168
Provisões para riscos tributários, cíveis e 
  trabalhistas 144.582 108.031
Arrendamentos a pagar 599.053 635.701
Provisão para passivo a descoberto de controladas 57.704 389
Demais contas a pagar 46.137 63.987
Total do passivo não circulante 4.817.769 5.913.087

patrimônio líquido
Capital social 4.050.000 4.050.000
Instrumento patrimonial outorgado 16.082 12.575
Reserva de reavaliação 6.972 7.041
Reservas de lucros 3.266.729 2.898 .638
Ajustes de avaliação patrimonial 179.854 152.173
Dividendos adicionais aos dividendos mínimos 
  obrigatórios - 204.521
Total do patrimônio líquido 7.519.637 7.324.948
Total do passivo e do patrimônio líquido 22.557.096 20.613.376

31/12/2021 31/12/2020
Operações continuadas Reapresentado
Receita líquida de vendas e serviços 95.424.366 64.352.164
Custos dos produtos vendidos e dos serviços 
  prestados (92.788.332) (62.432.079)
Lucro bruto 2.636.034 1.920.085
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas e comerciais (1.116.324) (966.334)
Reversões (perdas) estimadas de créditos de 
  liquidação duvidosa 29.537 1.287
Gerais e administrativas (809.342) (550.019)
Resultado na venda de bens 117.158 30.935
Outras receitas operacionais 345.696 221.721
Outras despesas operacionais (327.940) (233.644)
Lucro operacional 874.819 424.031
Equivalência patrimonial 409.531 553.156
Lucro antes do resultado financeiro, 
  imposto de  renda e contribuição social 1.284.350 977.187
Receitas financeiras 345.700 271.874
Despesas financeiras (578.321) (366.975)
Resultado financeiro líquido (232.621) (95.101)
Lucro antes do imposto de renda e da 
  contribuição social 1.051.729 882.086
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (194.837) (164.522)
Diferido 58.027 57.343

(136.810) (107.179)
Lucro líquido de operações em continuidade 914.919 774.907
Operações descontinuadas
Resultado líquido da operação descontinuada (401.665) (157.690)
Lucro líquido do exercício 513.254 617.217

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2021 31/12/2020
Lucro líquido do exercício 513.254 617.217
Itens que serão reclassificados subsequentemente 
  para o resultado:
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros 
  próprio, líquido de imposto de renda e contribuição 
    social (274) 41
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros de 
  controladas, líquido de imposto de renda e 
    contribuição social (101) 140
Itens que não serão reclassificados subsequentemente 
  para o resultado:
Ganhos atuariais de benefícios pós-emprego próprio, 
  líquido de imposto de renda e contribuição social 27.326 6.156
Ganhos (perdas) atuariais de benefícios pós-emprego 
  de controladas, líquido de imposto de renda e 
    contribuição social 730 (13.947)
Resultado abrangente do exercício 540.935 609.607

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2021 31/12/2020
Reapre- 
sentado

fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido de operações em continuidade 914.919 774.907
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa 
  gerado pelas atividades operacionais das 
    operações continuadas
Equivalência patrimonial em sociedades controladas, 
  controladas em conjunto e coligadas (409.531) (553.156)
Amortização de ativos de contratos com clientes - 
  direitos de exclusividade 279.747 285.902
Amortização de ativos de direito de uso 170.487 168.194
Depreciações e amortizações 278.018 271.686
Juros, variações monetárias e cambiais 557.365 250.099
Imposto de renda e contribuição social diferidos (58.027) (57.343)
Imposto de renda e contribuição social corrente 194.836 384.665
Resultado na venda de bens (117.158) (30.935)
Perdas (reversão) estimadas de créditos de 
  liquidação duvidosa (29.537) (1.287)
Reversão (provisão) para perda em estoques 156 (2.074)
Provisão para benefício pós-emprego (3.851) (923)
Instrumento patrimonial outorgado 1.016 -
Provisão de descarbonização - CBIO 161.281 124.287
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 146.122 (984)
Demais provisões e ajustes (136) (1.532)

2.085.707 1.611.506
(Aumento) redução no ativo circulante
Contas a receber e financiamentos a clientes (734.073) 470.608
Estoques (1.242.262) 128.592
Impostos a recuperar (522.355) (334.634)
Dividendos recebidos de controladas e 
  empreendimentos controlados em conjunto 317.423 185.162
Demais contas a receber (2.775) 300
Despesas antecipadas (68.677) (39.802)
Aumento (redução) no passivo circulante
Fornecedores 1.794.920 2.777.244
Salários e encargos sociais 30.630 (24.010)
Obrigações tributárias (11.600) 2.112
Benefícios pós-emprego (1.997) (96)
Demais contas a pagar 82.527 (3.103)
Receita diferida (10.219) (9.672)
(Aumento) redução no ativo não circulante
Contas a receber e financiamentos a clientes 34.230 (51.073)
Depósitos judiciais 37 523
Demais contas a receber (5) 38
Impostos a recuperar (210.551) (563.644)
Despesas antecipadas 23.857 30.333
Aumento (redução) no passivo não circulante
Benefícios pós-emprego 1.997 96
Demais contas a pagar  (17.850) (8.834)
Aquisição de CBIO (176.837) (125.345)
Pagamentos de ativos de contratos com clientes - 
  direitos de exclusividade (420.261) (351.233)
Pagamentos de contingências (18.415) (32.003)
Imposto de renda e contribuição social pagos - (75.719)
caixa líquido gerado pelas atividades 
  operacionais das operações continuadas 933.451  3.587.346 
fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aplicações financeiras, líquidas de resgates 1.850.892 (869.912)
Aquisição de imobilizado (279.624) (187.251)
Aquisição de intangível (135.683) (71.081)
Receita com a venda de investimentos 159.657 -
Aporte de capital em controlada (198.035) (285.816)
Redução de capital em coligadas 1.500 -
Receita com a venda de bens 67.349 108.139
caixa líquido utilizado (gerado) nas atividades de 
   investimentos das operações continuadas 1.466.056 (1.305.921)
fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Financiamentos e debêntures
Captação 1.329.576 478.202
Amortização (2.176.222) (1.758.697)
Juros pagos (229.981) (315.671)

Pagamentos de arrendamentos
Principal (161.083)  (143.944)
Juros pagos (7.463)  (6.744)

Dividendos pagos (300.428) (206.802)
Sociedades relacionadas  16.001 15.840
caixa líquido utilizado nas atividades de 
  financiamentos das operações continuadas (1.529.600) (1.937.816)
Aumento em caixa e equivalentes de caixa 869.907 343.609
caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 965.285 621.676
caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 1.835.192 965.285
Transações sem efeito caixa:
Adições em ativos de direito de uso e arrendamentos 
  a pagar 123.166 209.871
Adições em ativos de contratos com clientes - direitos 
  de exclusividade 269.725 193.040
Fundo de reversão - previdência privada 1.153 10.843

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2021 % 31/12/2020 %
Reapre- 
sentado

Receitas
Receita bruta de vendas e serviços, 
  exceto aluguéis e royalties 98.983.025 67.723.049
Abatimentos, descontos e devoluções (1.222.703) (1.418.788)
Reversão (perdas) estimadas de 
  créditos de liquidação duvidosa 29.537 1.287
Amortização de ativos de contratos com 
  clientes - direitos de exclusividade (279.747) (285.902)
Resultado na venda de bens e outros 
  resultados operacionais, líquidos 134.914 19.012

97.645.026 66.038.658
Insumos adquiridos de terceiros
Matérias-primas consumidas (168.123) (5.681)
Custos das mercadorias, produtos e 
  serviços vendidos (93.648.093) (63.410.193)
Materiais, energia, serviços de terceiros 
  e outros (1.322.297) (884.840)
Perdas de valores de ativos (19) -

(95.138.532) (64.300.714)
valor adicionado bruto 2.506.494 1.737.944
Retenções
Depreciações e amortizações (448.505) (439.880)

Reservas de lucros

Capital  
social

Instrumento  
patrimonial  
outorgado

Reserva de 
reavaliação  

de controladas Legal
Retenção  
de lucros

Ajuste de 
avaliação 

patrimonial
Lucros  

acumulados
Dividendos  
adicionais

Patrimônio  
líquido 

total
Saldos em 31 de dezembro de 2019 4.050.000 10.627 7.113 419.777 2.244.198 159.783 - 129.249 7.020.747
Lucro líquido do exercício - - - - - - 617.217 - 617.217
Outros resultados abrangentes
(Ganhos) Perdas atuariais de 
  benefícios pós-emprego, líquido de 
    imposto de renda e contribuição social - - - - - (7.791) - - (7.791)
Ajustes de avaliação de instrumentos 
  financeiros, líquido de imposto de 
    renda e contribuição social - - - - - 181 - - 181
Resultado abrangente do exercício - - - - - (7.610) 617.217 - 609.607
Instrumento patrimonial outorgado de 
  controladas - (100) - - - - - - (100)
Instrumento patrimonial outorgado 
  próprio - 2.048 - - - - - - 2.048
Transações com sócios - perda em 
  variação de partipação acionária de 
    controlada - - - - - - (1.189) - (1.189)
Transações com sócios - ganho (perda) 
  em dividendos ações preferenciais de 
    controladas - - - - - - (996) - (996)
Realização da reserva de reavaliação - - (72) - - - 72 - -
Imposto de renda e contribuição social 
  sobre a realização da reserva de 
    reavaliação de controladas - - - - - - (13) - (13)
Transferência para retenção de lucros - - - - (2.126) - 2.126 - -
Aprovação em Assembleia Geral 
  Ordinária dos dividendo adicionais - - - - - - - (129.249) (129.249)
Destinação do resultado líquido:
Reserva legal - - - 30.861 - - (30.861) - -
Dividendos intermediários (R$ 0,3564 
  por lote de ações) - - - - - - (80.000) - (80.000)
Dividendos minimos propostos a pagar 
  (R$ 0,4272 por lote ações) - - - - - - (95.907) - (95.907)
Dividendos adicionais (R$ 0,9111 por 
  lote ações) - - - - - - (204.521) 204.521 -
Retenção de resultados - - - - 205.928 - (205.928) - -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 4.050.000 12.575 7.041 450.638 2.448.000 152.173 - 204.521 7.324.948
Lucro líquido do exercício - - - - - - 513.254 - 513.254
Outros resultados abrangentes
(Ganhos) Perdas atuariais de 
  benefícios pós-emprego, líquido de 
    imposto de renda e contribuição social - - - - - 28.056 - - 28.056
Ajustes de avaliação de instrumentos 
  financeiros, líquido de imposto de 
    renda e contribuição social - - - - - (375) - - (375)
Resultado abrangente do exercício - - - - - 27.681 513.254 - 540.935
Instrumento patrimonial outorgado de 
  controladas - 2.492 - - - - - - 2.492
Instrumento patrimonial outorgado 
  próprio - 1.015 - - - - - 1.015
Realização da reserva de reavaliação 
  por depreciação de controladas - - (69) - - - - - (69)
Ganhos decorrentes de pagamentos de 
  dividendos fixos para ações 
    preferenciais de controladas - - - - - - 971 - 971
Transações com sócios - alterações - - - - - - 143 - 143
de participação
Transferência para retenção de lucros - - - - 1.114 - (1.114) - -
Aprovação em Assembleia Geral 
  Ordinária dos dividendo adicionais - - - - - - - (204.521) (204.521)
Dividendos de acionistas não 
  controladores de controladas - - - - - - - - -
Destinação do resultado líquido:
Reserva legal - - - 25.662 - - (25.662) - -
Reserva para retenção de lucros - - - - 341.315 - (341.315) - -
Dividendos propostos a pagar 
  (R$ 0,6516 por lote ações) - - - - - - (146.277) - (146.277)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 4.050.000 16.082 6.972 476.300 2.790.429 179.854 - - 7.519.637

31/12/2021 % 31/12/2020 %
Reapre- 
sentado

valor adicionado líquido produzido 
  pela Sociedade 2.057.989 1.298.064
valor adicionado recebido em 
  transferência
Equivalência patrimonial 409.531 553.156
Receitas financeiras 345.700 271.874

755.231 825.030
valor adicionado das operações 
  continuadas a distribuir 2.813.220 2.123.094
valor adicionado das operações 
  descontinuadas a distribuir (401.665) (157.690)
valor adicionado total a distribuir 2.411.555 1.965.404
Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos 427.985 18 359.405 18
Impostos, taxas e contribuições 1.171.745 49 806.668 41
Despesas financeiras e aluguéis 298.571 12 182.114 9
Dividendos 146.277 6 175.907 9
Lucros retidos 768.642 32 599.000 30
valor adicionado das operações 
  continuadas distribuído 2.813.220 117 2.123.094 108
valor adicionado das operações 
  descontinuadas distribuído (401.665) (17) (157.690) (8)
valor adicionado distribuído 2.411.555 100 1.965.404 100 

ladas adotaram com agilidade o regime de home office para o público 
administrativo, com todo o suporte necessário para a continuidade operacio-
nal. Além das preocupações básicas de segurança com os colaboradores, as 
empresas praticaram diversas iniciativas voltadas ao bem-estar, como lives 
direcionadas, apoio psicológico e preocupação com a ergonomia, seguindo o 
princípio de valorização das pessoas. As medidas emergenciais e rapidez na 
resposta aos primeiros efeitos da crise, bem como as iniciativas de apoio à 
cadeia de suprimentos, foram efetivas para manterem as atividades das con-
troladas em operação, garantindo a entrega dos serviços essenciais para a 
população e preservando a saúde e segurança dos colaboradores e parceiros. 
Permanece incerto até que ponto as informações financeiras, após 31 de de-
zembro de 2021, ainda possam ser afetadas pelos impactos comerciais, ope-
racionais e financeiros da pandemia, pois dependerá de sua duração e dos 
impactos nas atividades econômicas, bem como das ações governamentais, 
empresariais e individuais em resposta à crise. Nesse contexto, algumas ava-
liações de riscos financeiros, projeções e testes de redução ao valor recupe-
rável, em conexão com a preparação dessas demonstrações financeiras, po-
dem ser impactadas pela pandemia e podem afetar adversamente a posição 
financeira da Sociedade e de suas controladas. Impactos operacionais - As 
medidas implementadas de isolamento social, restrições à movimentação de 
pessoas e à operação de certos negócios devido à pandemia do COVID-19 
afetaram a atividade econômica no Brasil nos últimos dois anos, contudo, com 
o avanço da vacinação os impactos negativos foram reduzidos nos últimos
meses. Não foram observados efeitos significativos nas operações da Socie-

dade e suas controladas no exercício de 2021. Principais riscos e medidas 
associadas - Risco de crédito – as ações tomadas pela Sociedade e suas 
controladas ao longo de 2020 e 2021 amenizaram os impactos da pandemia 
sobre a condição financeira de seus clientes e, por consequência, mitigaram 
seus potenciais efeitos sobre as taxas de inadimplência, que se encontram em 
patamares inferiores aos de 2020. Risco de realização de ativos fiscais diferi-
dos – a Sociedade e suas controladas realizam anualmente o estudo técnico 
de viabilidade de realização de créditos fiscais diferidos, considerando as pro-
jeções mais recentes aprovadas pelo Conselho de Administração (“CA”) e não 
identificaram necessidade de baixas para o exercício findo em 31 de dezem-
bro de 2021. Riscos em instrumentos financeiros – o aumento da volatilidade 
nos mercados financeiros poderá impactar os resultados financeiros conforme 
análises de sensibilidades. Risco de liquidez – a Sociedade e suas controla-
das apresentaram variações em sua posição de endividamento líquido com-
patíveis com os resultados e com a sazonalidade de seus negócios. A admi-
nistração da Sociedade e de suas controladas continua mantendo a disciplina 
no controle de custos e despesas para preservação de caixa em todos os 
negócios e a seletividade na alocação de capital sem comprometer o cresci-
mento sustentável dos negócios. b. Esclarecimentos sobre os impactos do 
incidente cibernético - A Sociedade sofreu em 11 de janeiro de 2021 um 
ataque cibernético do tipo ransomware em seu ambiente de tecnologia da in-
formação. Como medida preventiva, a Sociedade interrompeu seus sistemas, 
afetando por um curto intervalo de tempo as operações de suas controladas. 
De imediato, foram adotadas todas as medidas de segurança e de controle 
para sanar o ocorrido e, a partir de 14 de janeiro de 2021, os sistemas opera-
cionais da Sociedade e de suas controladas começaram a ser gradualmente 
restabelecidos, conforme ordem de prioridade e relevância de cada processo 
afetado. Desde 25 de janeiro de 2021, conforme comunicado ao mercado na-
quela data, todos os sistemas críticos de informação da Sociedade e de suas 
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As demonstrações financeiras na íntegra, auditadas pela KPMG Auditores 
Independentes, devidamente acompanhadas do relatório dos auditores 
independentes, sem ressalva, encontram-se à disposição na sede da 

sociedade. A ADMINISTRAÇÃO

controladas encontram-se em pleno funcionamento. A Sociedade possuía 
apólice de seguro específica para incidentes cibernéticos, a qual foi devida-
mente acionada, sendo que tal sinistro se encontra em regulação. c. Esclare-
cimentos sobre os impactos dos conflitos militares entre Rússia e Ucrâ-
nia - Em 24 de fevereiro de 2022 foi relatado uma invasão militar em larga 
escala na Ucrânia por tropas russas. Desde então, os mercados globais têm 
experimentado volatilidade e ruptura após a escalada das tensões geopolíti-
cas e o início do conflito militar entre esses países. Embora a duração e o im-
pacto do conflito militar em curso sejam altamente imprevisíveis, o conflito na 
Ucrânia levou e pode levar a perturbações do mercado e uma volatilidade 
significativa nos preços das commodities, incluindo o petróleo bruto, o que 
pode afetar os preços dos combustíveis à base de petróleo e a demanda nos 
mercados em que atuamos. Além disso, os governos dos Estados Unidos e de 
muitos outros países impuseram sanções econômicas à Rússia, incluindo po-
líticos, entidades corporativas e bancárias. Essas sanções, ou mesmo a 
ameaça de novas sanções, podem fazer com que a Rússia tome contramedi-
das ou ações de retaliação que podem levar a mais perturbações do mercado 
e um aumento nos preços do petróleo bruto globalmente, o que pode impactar 
negativamente nossos negócios e operações. Adicionalmente, uma eventual 
nova crise financeira global poderia ter um impacto negativo em nosso custo 
de empréstimos e em nossa capacidade de obter empréstimos futuros. As in-
terrupções nos mercados financeiros também poderiam levar a uma redução 
no crédito comercial disponível devido a preocupações de liquidez das contra-
partes. Se experimentarmos uma diminuição na demanda por nossos produ-
tos ou um aumento na inadimplência em nossas contas a receber, ou se não 
conseguirmos obter empréstimos, nossos negócios, nossa situação financeira 
e os resultados das operações poderão ser adversamente afetados. 
2 RESuMO DAS pRINcIpAIS pRÁTIcAS cONTÁBEIS - As demonstrações 
financeiras estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação socie-
tária brasileira e nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo Con-
selho Federal de Contabilidade. As demonstrações financeiras são apresen-
tadas em Reais (“R$”), que é a moeda funcional da Sociedade. As práticas 
contábeis descritas a seguir foram aplicadas pela Sociedade e suas controla-
das de maneira consistente em todos os exercícios apresentados nessas de-
monstrações financeiras. A Sociedade classificou as transações referente 
aos contratos de compra e venda da Extrafarma como ativos circulantes man-
tidos para venda e operações descontinuadas. As informações comparativas 
das demonstrações de resultado e de fluxo de caixa referentes ao exercício 
findo em 31 de dezembro de 2020 foram reapresentadas para efeitos da apli-
cação do IFRS 5 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação 
Descontinuada (CPC 31). a) O resultado é apurado pelo princípio da compe-
tência de exercícios. b) Os estoques são demonstrados pelo valor de custo ou 
valor realizável líquido, dos dois o menor. c) Os ativos de contratos referem-se 
aos desembolsos de direitos de exclusividade com clientes registrados no 
momento de sua ocorrência e reconhecidos como redutor da receita de ven-
das no resultado conforme as condições estabelecidas no contrato (prazo 
médio ponderado de amortização de cinco anos) e são revistos à medida que 
ocorrem mudanças nos termos dos contratos. d) Os investimentos em contro-
ladas, empreendimentos controlados 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 re-
sultado 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 cancela-
mento do contrato, o ativo e respectivo passivo são baixados para o resulta-
do, considerando, se for o caso, as sanções previstas em cláusulas contra-
tuais. f) O imobilizado é registrado ao custo de aquisição ou construção, 
incluindo encargos financeiros incorridos sobre imobilizações em andamento, 
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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) Os ativos e passivos mantidos para venda são classificados 
como mantidos para venda se for altamente provável que seu valor contábil 
será recuperado, principalmente, por meio de transação de venda em vez de 
uso contínuo. Os critérios de classificação são atendidos somente quando a 
venda for altamente provável, o ativo ou grupo de ativos estiver disponível 
para venda imediata em sua condição atual e existir a expectativa de que a 
venda ocorra em até 12 meses após a classificação como disponível para 
venda. h) O intangível compreende os ativos adquiridos de terceiros, e quan-
do aplicável são amortizados conforme as condições estabelecidas nos con-
tratos ou pelo método linear, levando em consideração sua vida útil e são re-
visados anualmente. i) Os demais ativos e passivos são demonstrados pelos 
valores realizáveis e exigíveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos rendimen-
tos 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 29 de março de 2022.
3 ADOÇÃO DOS pRONuNcIAMENTOS EMITIDOS pELO cpc - Não exis-
tem normas, emendas às normas e interpretações aos IFRS emitidos pelo 
IASB que sejam efetivas e que poderiam ter impacto significativo nas demons-
trações financeiras de 31 de dezembro de 2021 que não tenham sido adota-
das pela Sociedade. Com o intuito de estar preparada para a transição das 
IBORs, a Sociedade está monitorando os pronunciamentos das autoridades, 
bem como as medidas que vem sendo adotadas, visando à adaptação dos 
instrumentos financeiros aos novos benchmarks. Em junho de 2017, a Socie-
dade contratou um financiamento com vencimento em junho de 2022, com o 
valor nocional atual de USD 50 milhões atrelados a LIBOR, com fluxos de ju-
ros trimestrais e amortização de principal ao final da operação. No momento 
da captação da dívida, foi fechada com a mesma instituição financeira uma 
operação de swap de valor nocional e fluxo de caixa idêntico ao da captação, 
através do qual a IPP ficou ativa em LIBOR, a uma taxa de juros equivalente à 
taxa da dívida e passiva em reais pós-fixados, sendo estas as únicas opera-
ções atreladas a LIBOR. Tendo em vista o vencimento no curto prazo tanto da 
dívida quanto do swap e o fato de ambos possuírem o mesmo fluxo de caixa e 
instituição financeira, a Sociedade entende que atualmente não existem im-
pactos da alteração da LIBOR em suas operações.
4 pATRIMôNIO LíquIDO - a. Capital social - O capital social em 2021 e 2020 
é composto por 224.467.228.244 ações escriturais e nominativas sem valor 
nominal, sendo 86.286.548.365 ações ordinárias e 138.180.679.879 ações 
preferenciais. 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. c. Reserva de reavaliação - A reserva de reavaliação, consti-
tuída anteriormente à adoção das normas internacionais de contabilidade 
(CPC/IFRS) instituídas pela Lei 11.638/07, reflete a reavaliação de ativos de 
controladas e é realizada com base nas depreciações, baixas ou alienações 
dos respectivos bens reavaliados das controladas, considerando-se, ainda, os 
efeitos tributários constituídos por essas controladas. d. Reservas de lucros 
- Capital de giro, conservação e melhoramento das instalações - O Esta-
tuto Social da Sociedade determina que o saldo remanescente na conta de 
lucros acumulados, após as distribuições do resultado conforme Lei das So-
ciedades por Ações, deverá ser destinado à reserva para capital de giro, con-
servação e melhoramento das instalações, até o limite do capital social. Os 
eventuais excessos serão incorporados ao capital social por ocasião da As-
sembleia Geral Ordinária (“AGO”) que aprovar as demonstrações financeiras 
do exercício. d.1 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 au-
mento de capital ou para absorção de prejuízos, porém não pode ser usada 
para distribuição de dividendos. d.2 Reserva de retenção de lucros - É 
destinada à aplicação em investimentos previstos em orçamento de capital, 
principalmente em expansão, produtividade e qualidade, aquisições e novos 
investimentos, em conformidade com o artigo 196 da Lei das Sociedades por 
Ações e inclui tanto a parcela do lucro líquido do exercício como a realização 

da reserva de reavaliação. e. Ajustes de avaliação patrimonial - (i) As dife-
renças entre o valor justo das aplicações financeiras mensuradas a valor justo 
através de outros resultados abrangentes e o valor inicial da aplicação acres-
cido dos rendimentos auferidos e das variações cambiais são reconhecidas no 
patrimônio líquido na conta ajustes de avaliação patrimonial. Os ganhos e per-
das registrados no patrimônio líquido são reclassificados para o resultado no 
momento da liquidação da aplicação financeira. (ii) Os ganhos e perdas atua-
riais 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 patrimô-
nio líquido não serão reclassificados subsequentemente para o resultado. (iii) 
A Sociedade também reconhece nesta rubrica o efeito das mudanças na par-
ticipação de não controladores em controladas que não resultam na perda de 
controle. Esse valor correspondente à diferença entre o montante pelo qual a 
participação dos não controladores tenha sido ajustada e o valor justo da con-
traprestação recebida ou paga e representa uma transação com acionistas. f. 
Dividendos e destinação do resultado do exercício - Aos acionistas é as-
segurado, estatutariamente, um dividendo mínimo anual de 30% do lucro líqui-
do, após destinar 5% para reserva legal, 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. Os dividendos propostos a pagar 
referentes ao exercício de 2020, cujo montante totalizavam R$ 300.428, sendo 
R$ 95.907 de dividendos mínimos obrigatórios do exercício (R$ 0,43 – quaren-
ta e três centavos de Real por ação) e R$ 204.521 de dividendos adicionais 
aos dividendos mínimos obrigatórios (R$ 0,91 – noventa e um centavos de 
Real por ação), e foram pagos a partir de 23 de fevereiro de 2021. Os dividen-
dos propostos a pagar referentes ao exercício de 2021, cujo montante totaliza-
va R$ 146.277, (R$ 0,65 – sessenta e cinco centavos de Real por ação), serão 
pagos a partir de 03 de março de 2022. A proposta de dividendos e de desti-
nação do resultado do exercício reconhecida nas demonstrações financeiras 
da Sociedade, sujeita à aprovação dos acionistas na Assembleia Geral, é as-
sim demonstrada:
Destinação do lucro líquido 31/12/2021
Lucro líquido do exercício atribuível aos acionistas da Ultrapar 513.254
Reserva legal (5% do lucro líquido) 25.662
Lucro líquido ajustado (base para dividendos) 487.592
Dividendos mínimos obrigatórios do exercício (30% do lucro 
  líquido após reserva legal) (R$ 0,6516 por ação) 146.277
Total da distribuição 146.277
Abertura do saldo de distribuição de dividendos
Dividendos mínimos obrigatórios do exercício (30% do lucro 
  líquido após reserva legal) 146.277

146.277
Destinação do lucro líquido 
Reserva legal (5% do lucro líquido) 25.662
Reserva para retenção de lucros 341.315
Dividendos propostos do exercício 146.277
Total da distribuição do lucro líquido do exercício 513.254
A movimentação dos dividendos a pagar está demonstrada abaixo:

Controladora Consolidado
Saldo em 31 de dezembro de 2020 95.907 98.816
Provisões 350.798 368.464
Pagamentos (300.428) (311.685)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 146.277 155.595
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