
Relatório da Diretoria___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Atendendo às determinações legais, a Diretoria submete à apreciação o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultados do exercício e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31-12-21.

Rio de Janeiro-RJ, 28 de abril de 2022. A Diretoria
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em milhares de Reais)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Consolidado Controladora__________________ __________________
Ativo Notas 2021 2020 2021 2020    _____ ________ ________ ________ ________ 
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 6 221.871 137.033 220.134  133.916 
 Contas a receber - Terceiros 7 329.538 319.266 312.789  307.325 
 Contas a receber - Partes relacionadas 15 92.550 51.359 92.550  45.971 
 Estoques 8 359.904 348.478 313.269  309.344 
 Impostos a recuperar 9  122.179   44.283   99.143   31.482 
 Imposto de Renda e Contribuição Social a recuperar 10  29.204   10.896   17.736   - 
Outros ativos 11  25.428   25.427   18.102   18.190     ________ ________ ________ ________ 
     1.180.674   936.742   1.073.723   846.228      ________ ________ ________ ________ 

Não circulante 
 Investimento 16  -   -   9.407   2.556 
 Mútuo - Partes relacionadas 15  -   -   62.009   62.009 
 Depósitos Judiciais 23  9.078   9.018   8.277   8.197 
 Imposto de renda e contribuição social diferidos 21  67.096   47.115   52.734   35.048 
 Imobilizado 12  399.736   388.937   397.996   387.188 
 Intangível 13  41.698   42.368   41.698   42.368     ________ ________ ________ ________ 
     517.608 487.438 572.121 537.366

     ________ ________ ________ ________ 
Total do ativo   1.698.282   1.424.180   1.645.844   1.383.594     ________ ________ ________ ________      ________ ________ ________ ________ 

 Consolidado Controladora__________________ __________________
Passivo Notas 2021 2020 2021 2020    _____ ________ ________ ________ ________ 
Circulante
 Fornecedores - Terceiros 17  151.990   128.076   143.125   121.992 
 Passivo de Arrendamento 14  3.355   3.528   3.355   3.528 
 Fornecedores - Partes relacionadas 15  31.687   9.272   23.616   1 
 Impostos e contribuições a recolher 18  36.010   8.288   30.650   4.611 
 Salários, provisão para férias e 13º Salário 19  46.483   35.765   44.246   33.972 
 Provisões diversas 20  28.730   21.010   26.873   18.401 
 Dividendos a pagar 24  84.338   42.514   84.338   42.514 
 Outras contas a pagar   8.695   8.150   6.243   6.538     ________ ________ ________ ________ 
     391.288   256.603   362.446   231.557     ________ ________ ________ ________ 
Não circulante 
 Provisões diversas 20  27.139   12.306   10.631   5.088 
 Passivo de Arrendamento 14  13.449   16.536   13.449   16.536 
 Benefícios a empregados 22  23.263   25.943   23.263   25.943 
 Provisão para contingências 23  25.023   27.048   17.935   18.726      ________ ________ ________ ________ 
      88.874   81.833   65.278   66.293     ________ ________ ________ ________ 
Patrimônio líquido 24
 Capital social   733.689   733.689   733.689   733.689 
 Perda em transação com entidade sob controle comum  (43.426)  (43.426)  (43.426)  (43.426)
 Reservas de capital   31.721   31.721   31.721   31.721 
 Ajuste de avaliação patrimonial  (11.966)  (10.065)  (11.966)  (10.065)
 Reserva de Lucros  508.102   373.825   508.102   373.825     ________ ________ ________ ________ 
      1.218.120   1.085.744   1.218.120   1.085.744     ________ ________ ________ ________ 
Total do passivo  1.698.282   1.424.180   1.645.844   1.383.594     ________ ________ ________ ________      ________ ________ ________ ________ 

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em milhares de Reais)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 Reserva de lucros _________________________________________
     Transação com Reserva de Outros
    Capital entidade sob Reservas Reserva Incentivos Retenção Resultados Lucros
    social controle comum de capital legal Fiscais de lucros abrangentes acumulados Total    _______ ______________ ________ _______ _________ ________ ___________ ___________ _________
Saldos em 31 de Dezembro de 2019  733.689   (43.426)  31.721   34.875   113.605   161.983   (9.202)  -   1.023.245 
Lucro líquido do exercício  -   -   -   -   -   -   -   83.099   83.099 
Benefício sobre pensões  -   -   -   -   -   -   (864)  -   (864)
Destinação do lucro: 
 Reserva legal  -   -   -   4.155   -   -   -   (4.155)  - 
 Reserva de incentivos fi scais  -   -   -   -   11.106   -   -   (11.106)  - 
 Dividendo mínimo a pagar  -   -   -   -   -   -   -   (19.736)  (19.736)
 Retenção de lucros  -   -   -   -   -   48.102   -   (48.102)  -     _______ ______________ ________ _______ _________ ________ ___________ ___________ _________
Saldos em 31 de Dezembro de 2020  733.689   (43.426)  31.721   39.030   124.711   210.085   (10.066)  -   1.085.744    _______ ______________ ________ _______ _________ ________ ___________ ___________ _________
Lucro líquido do exercício  -   -   -   -   -   -   -   176.100   176.100 
Benefício sobre pensões  -   -   -   -   -   -   (1.900)  -   (1.900)
Destinação do lucro: 
 Reserva legal  -   -   -   8.805   -   -   -   (8.805)  - 
 Reserva de incentivos fi scais  -   -   -   -   10.722   -   -   (10.722)  - 
 Dividendo mínimo a pagar  -   -   -   -   -   -   -   (41.824)  (41.824)
 Retenção de lucros  -   -   -   -   -   114.749   -   (114.749)  -    _______ ______________ ________ _______ _________ ________ ___________ ___________ _________
Saldos em 31 de Dezembro de 2021  733.689   (43.426)  31.721   47.835   135.433   324.834   (11.966)  -   1.218.120     _______ ______________ ________ _______ _________ ________ ___________ ___________ _________
Demonstrações de resultados - Exercícios fi ndos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 - (Em milhares de Reais)_____________________________________________________________________________________________
 Consolidado Controladora______________________ ______________________
    Notas 2021 2020 2021 2020    _____ __________ __________ __________ __________ 
Receita operacional líquida 26 1.681.197 1.636.515 1.549.506 1.396.611
Custos das vendas 27  (822.752)  (884.021)  (736.275)  (755.668)     __________ __________ __________ __________ 
Lucro bruto   858.445   752.494   813.231   640.943     __________ __________ __________ __________ 
 Despesas com vendas   (39.482)  (38.246)  (36.763)  (32.267)
 Despesas administrativas 28  (603.541)  (549.644)  (556.327)  (501.989)
 Despesas com pesquisa e desenvolvimento   (4.859)  (5.023)  (4.837)  (4.889)
 Perda por redução ao valor recuperável de 
 contas a receber 7  (802)  (1.012)  (74)  (1.012)
 Outras receitas (despesas) operacionais 30  44.183   23.187   30.716   23.980 
 Resultado de equivalência patrimonial   -   -   6.851   (2.693)     __________ __________ __________ __________ 
Total de despesas operacionais   (604.501)  (570.738)  (560.434)  (518.870)
 Receita fi nanceira  13.345   15.453   12.234   15.007 
 Despesa fi nanceira   (7.816)  (55.271)  (7.387)  (17.606)     __________ __________ __________ __________ 
 Resultado fi nanceiro 29  5.529   (39.818)  4.847   (2.599)
Resultado antes dos Impostos sobre o lucro  259.473   141.938   257.644   119.474      __________ __________ __________ __________ 
 Imposto de renda e contribuição social corrente 21  (102.257)  (51.552)  (99.231)  (32.260)
 Imposto de renda e contribuição social diferido 21  18.884   (7.287)  17.687   (4.115)     __________ __________ __________ __________ 
Total de provisão para imposto de renda e 
 contribuição social   (83.373)  (58.839)  (81.544)  (36.375)
Lucro líquido do exercício   176.100   83.099   176.100   83.099      __________ __________ __________ __________      __________ __________ __________ __________ 
Lucro básico por ação - R$  0,00024 0,00007 0,00024 0,00011
Quantidade de ações  733.689.398   733.689.398   733.689.398   733.689.398     __________ __________ __________ __________      __________ __________ __________ __________ 

Demonstrações dos resultados abrangentes - Exercícios fi ndos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de Reais)_____________________________________________________________________________________________

 Consolidado Controladora______________________ ______________________
    2021 2020 2021 2020    _________ __________ __________ __________ 
Lucro líquido do exercício  176.100   83.099   176.100   83.099 
Itens que não serão reclassifi cados para o resultado
Efeito do plano de benefício defi nido  (1.900)  (864)  (1.900)  (864)    _________ __________ __________ __________ 
Resultado abrangente do exercício  174.200   82.235   174.200   82.235    _________ __________ __________ __________     _________ __________ __________ __________ 

Demonstrações dos fl uxos de caixa - Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de Reais)_____________________________________________________________________________________________

 Consolidado Controladora____________________ ____________________
    2021 2020 2021 2020    ________ ________ ________ ________ 
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício  176.100   83.099   176.100   83.099 
 Ajustes para conciliar o lucro líquido:
 Despesas com depreciação e amortização  42.400   44.736   42.391   44.660 
 Provisão/(Reversão) para obsolescência  11.742   (8.818)  14.202   (9.672)
 Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber  802   1.012   74   1.012 
 Constituição outras provisões  334   1.783   334   1.783 
 Resultado de participações em investimentos  -   -   (6.851)  2.693 
 Constituição (reversão) provisão para contingências  (2.025)  2.913   (791)  4.989 
 Impostos de renda e contribuição social diferidos  (19.981)  7.287   (17.687)  4.115 
 Despesas (Receitas) fi nanceiras, líquidas  (5.529)  39.818   (4.847)  2.599 
 Impostos de Renda corrente  75.512   37.200   72.486   23.015 
 Contribuição Social corrente  27.843   14.352   26.745   9.245    ________ ________ ________ ________ 
    307.198   223.382   302.156   167.538    ________ ________ ________ ________ 
 Variações nos ativos e passivos:
 Contas a receber - Terceiros  (11.074)  47.428   (5.538)  48.394 
 Estoques  (23.168)  (27.602)  (18.127)  (19.151)
 Impostos a recuperar  (88.845)  13.750   (79.303)  32.231 
 Outros ativos  1.416   2.736   2.750   (3.558)
 Fornecedores - Terceiros  23.913   44.409   21.133   51.479 
 Fornecedores - Partes relacionadas  (18.776)  (3.120)  (22.964)  (22.153)
 Outras contas a pagar e provisões  29.161   (13.955)  19.425   (5.553)
 Impostos e contribuições a recolher  27.808   (18.637)  26.039   (17.035)    ________ ________ ________ ________ 
     (59.565)  45.009   (56.585)  64.654     ________ ________ ________ ________ 
 Juros e variação cambial recebido (pagos)  7.368   (39.818)  6.685   (2.599)
 Juros pagos sobre arrendamento  (1.838)  (2.346)  (1.838)  (2.346)
 Imposto de Renda pago sobre o lucro  (79.754)  (38.287)  (76.728)  (38.287)
 Contribuição Social paga sobre o lucro  (29.696)  (14.345)  (28.597)  (14.345)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais  143.713   173.595   145.093   174.615    ________ ________ ________ ________     ________ ________ ________ ________ 
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
 Mutuo com partes relacionadas  -  957  -   - 
 Venda de ativo Permanente  (11)  -   (11)  - 
 Aquisição de ativo imobilizado/Intangível  (51.239)  (71.326)  (51.239)  (71.326)    ________ ________ ________ ________ 
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento  (51.250)  (70.369)  (51.250)  (71.326)    ________ ________ ________ ________     ________ ________ ________ ________ 
Fluxos de caixa das atividades de fi nanciamentos
 Principal pago - Arrendamento  (7.625)  (10.247)  (7.625)  (10.169)    ________ ________ ________ ________ 
Caixa líquido utilizado das atividades de fi nanciamento  (7.625)  (10.247)  (7.625)  (10.169)    ________ ________ ________ ________     ________ ________ ________ ________ 
Aumento do caixa e equivalentes de caixa  84.838   92.979   86.218   93.120 
 No início do exercício   137.033   44.054   133.916   40.796 
 No fi m do exercício   221.871   137.033   220.134   133.916    ________ ________ ________ ________ 
Aumento do caixa e equivalentes de caixa  84.838   92.979   86.218   93.120    ________ ________ ________ ________     ________ ________ ________ ________ 

Notas explicativas às demonstrações fi nanceiras 
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado em contrário)_____________________________________________________________________________________________

1. Contexto Operacional: A Merck S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado e opera sob a 
gestão internacional de sua matriz, a Merck KgaA, situada em Darmstadt, na Alemanha. Seu objeto social no Brasil, 
com sede na Estrada dos Bandeirantes, nº 1.099 Jacarepaguá - Rio de Janeiro/RJ, consiste na fabricação e co-
mercialização de produtos químicos, farmacêuticos, cosméticos, reagentes, meios de cultura, fertilização humana e 
aparelhos científi cos. A Companhia possui o controle da empresa Sigma-Aldrich Brasil Ltda, com sede na Rua Torre 
Eiff el, 100 Lote 3A - Parque Rincão, Cotia / SP, seu objeto social consiste na revenda de instrumentos e materiais para 
uso médico, cirúrgico, hospitalar e labotatoriais. 2.  Base de preparação: As demonstrações fi nanceiras individuais e 
consolidadas foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
A emissão dessas demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas do exercício fi ndo em 31 de dezembro de 
2021 foi autorizada pela Diretoria em 28 de abril de 2022. b. Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas 
demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Com-
panhia. Todas as informações fi nanceiras apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, ex-
ceto quando indicado de outra forma. c. Uso de estimativas e julgamentos: Na preparação destas demonstrações 
fi nanceiras consolidadas e individuais a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam a 
aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais 
podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistos de maneira contínua. Revisões com relação 
a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos 
futuros afetados. (i) Julgamento: As informações sobre julgamentos e incertezas referentes às políticas contábeis 
adotadas que apresentam efeitos signifi cativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações fi nanceiras estão 
incluídas nas seguintes notas explicativas: Nota Explicativa nº 7 - Mensuração de perda de crédito esperada para 
contas a receber e ativos contratuais: principais premissas na determinação da taxa média ponderada de perda; 
Nota Explicativa nº 8 - Provisão para redução ao valor recuperável de Estoques: principais premissas sobre a pro-
babilidade de perda, tendo como base a validade do produto / material; Nota Explicativa nº 9 - Reconhecimento de 
Impostos a recuperar: Incerteza quanto à recuperabilidade dos créditos tributados na entrada. Nota Explicativa nº 
12 - Imobilizado: Incerteza quanto ao tempo estimado de vida útil dos ativos e a recuperação do valor investido; Nota 
Explicativa nº 14 - Arrendamento - se a Companhia tem razoavelmente certeza de exercer opções de prorrogação; 
(ii) Incertezas sobre premissas e estimativas: As informações sobre as incertezas relacionadas às premissas e 
estimativas de que riscos signifi cativos possam resultar em um ajuste nas demonstrações fi nanceiras consolidadas e 
individuais, estão incluídas nas seguintes notas explicativas: Nota Explicativa nº 23 - Reconhecimento e mensuração 
de provisões e contingências: principais premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos. Nota 
Explicativa nº 22 - Mensuração de obrigações de benefícios defi nidos: principais premissas atuariais. Mensuração 
do valor justo: Uma série de políticas e divulgações contábeis da Companhia requer a mensuração de valor justo para 
ativos e passivos fi nanceiros e não fi nanceiros. A Companhia estabeleceu uma estrutura de controle relacionada à 
mensuração de valor justo. Isso inclui uma equipe de avaliação que possui a responsabilidade geral de revisar todas 
as mensurações signifi cativas de valor justo. A equipe de avaliação revisa regularmente dados não observáveis signi-
fi cativos e ajustes de avaliação. Se informação de terceiros, tais como cotações de corretoras ou serviços de preços, 
é utilizada para mensurar valor justo, a equipe de avaliação analisa as evidências obtidas de terceiros para suportar a 
conclusão de que tais avaliações atendem os requisitos dos CPC / IFRS, incluindo o nível na hierarquia do valor justo 
em que tais avaliações devem ser classifi cadas. Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a usa dados 
observáveis de mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são classifi cados em diferentes níveis em uma 
hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma. Nível 1: preços 
cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos. Nível 2: inputs, exceto os preços co-
tados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (deri-
vado de preços). Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de mercado 
(inputs não observáveis). 3. Mudança nas principais políticas contábeis: As alterações ao CPC 48/IFRS 9, CPC 
38/IAS 39, CPC 40/IFRS 7 e CPC 06/IFRS 16 sobre Reforma da Taxa de Juros de Referência - Fase 2 entraram em 
vigor a partir de 1º de janeiro de 2021, mas não afetaram a elaboração das demonstrações fi nanceiras da Sociedade. 
4. Principais políticas contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira 
consistente a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas. Abaixo 
apresentamos um índice das principais políticas contábeis, cujos detalhes estão disponíveis nas páginas correspon-
dentes. (a) Base de consolidação  13
(b) Moeda estrangeira   14
(c) Receita de contrato com cliente   14
(d) Benefícios a empregados   14
(e) Receitas fi nanceiras e despesas fi nanceiras   15
(f) Imposto de renda e contribuição social   16
(g) Estoques   16
(h) Imobilizado  16
(i) Ativos intangíveis e ágio   17
(j) Instrumentos fi nanceiros   17
(k) Redução ao valor recuperável (Impairment)   20
(l) Provisões  20 
(m) Arrendamentos   20 
(n) Mensuração do valor justo  21
(a) Base de consolidação
(i) Controladas: A Companhia controla uma entidade quando está exposto a, ou tem direito sobre, os retornos vari-
áveis advindos de seu envolvimento com a entidade e tem a habilidade de afetar esses retornos exercendo seu poder 
sobre a entidade. As demonstrações fi nanceiras de controladas são incluídas nas demonstrações fi nanceiras conso-
lidadas a partir da data em que a Companhia obtiver o controle até a data em que o controle deixa de existir. Nas 
demonstrações fi nanceiras individuais da controladora, as informações fi nanceiras de controladas são reconhecidas 
por meio do método de equivalência patrimonial. (ii) Transações eliminadas na consolidação: Saldos e transações 
intragrupo, e quaisquer receitas ou despesas não realizadas derivadas de transações intragrupo, são eliminados na 
preparação das demonstrações fi nanceiras consolidadas. Ganhos não realizados oriundos de transações com inves-
tida, registrado por equivalência patrimonial são eliminados contra o investimento. Prejuízos não realizados são elimi-
nados da mesma maneira como são eliminados os ganhos não realizados, mas somente até o ponto em que não haja 
evidência de perda por redução ao valor recuperável. (b) Moeda estrangeira: Transações em moeda estrangeira são 
convertidas para a moeda funcional utilizada pela Companhia, pelas taxas de câmbio nas datas das transações. Ati-
vos e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na data de apresentação são converti-
dos para a moeda funcional à taxa de câmbio vigente naquela data. O ganho ou perda cambial em itens monetários 
é a diferença entre o valor da moeda funcional no começo do período, ajustado por juros e pagamentos efetivos du-
rante o período, e o valor em moeda estrangeira à taxa de câmbio no fi nal do período de apresentação. As diferenças 
de moedas estrangeiras resultantes na conversão são reconhecidas no resultado. (c) Receita de contrato com 
cliente: A receita é reconhecida no resultado quando ou à medida que seja satisfeita a obrigação de performance ao 
transferir o controle do produto ou serviço prometido ao cliente. O produto ou serviço é considerado transferido quan-

do ou à medida que o cliente obtém o controle do mesmo. Os custos associados e a possível devolução de mercado-
rias podem ser estimados de maneira confi ável. Caso seja provável que descontos serão concedidos e o valor possa 
ser mensurado de maneira confi ável, então o desconto é reconhecido como uma redução da receita operacional 
conforme as vendas são reconhecidas. (d) Benefícios a empregados: (i) Benefício de curto prazo a empregados: 
Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são reconhecidas como despesas de pessoal conforme o 
serviço correspondente seja prestado. O passivo é reconhecido pelo montante do pagamento esperado caso a Com-
panhia tenha uma obrigação presente legal ou construtiva de pagar esse montante em função de serviço passado 
prestado pelo empregado e a obrigação possa ser estimada de maneira confi ável. (iv) Planos de benefício defi nido: 
O plano de pensão de benefício defi nido é o valor do benefício futuro que os empregados auferiram como retorno pelo 
serviço prestado em anos anteriores. O cálculo é realizado através do método de crédito unitário anual projetado, para 
isso foi contratada a Towers Watson para a realização da avaliação atuarial dos benefícios de natureza previdenciária 
pagos por meio de um plano PGBL, administrado pela Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. (Metlife). 
(v) Benefício de término de vínculo empregatício: Os benefícios de término de vínculo empregatício são reconhe-
cidos como despesa quando a Companhia não pode mais retirar a oferta desses benefícios e quando a Companhia 
reconhece os custos de uma reestruturação. Caso pagamentos sejam liquidados depois de 12 meses da data do 
balanço, então eles são descontados aos seus valores presentes.  (e) Receitas fi nanceiras e despesas fi nanceiras: 
As receitas e despesas fi nanceiras da Companhia compreendem: Receita de Juros; Despesas de Juros; Ganhos/
perdas líquidas de ativos fi nanceiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; e Ganhos/perdas líquidas de 
variação cambial sobre ativos e passivos fi nanceiros. A receita e a despesa de juros são reconhecidas no resultado 
pelo método de juros efetivos. (f) Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição 
social do exercício, corrente e diferido, são calculados com base nas alíquotas de 15% acrescida do adicional de 10% 
sobre o lucro tributável excedente a R$ 240 para o imposto de renda e alíquota de 9% sobre o lucro tributável para a 
contribuição social sobre o lucro líquido. A compensação de prejuízos fi scais é limitada a 30% do lucro tributável do 
exercício e não possui prazo prescricional. A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os 
impostos de renda e contribuição social correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconheci-
dos no resultado a menos que estejam relacionados a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em 
outros resultados abrangentes. (i) Despesas de imposto de renda e contribuição social corrente: A despesa de 
imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício e qual-
quer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar 
ou a receber é reconhecido no balanço patrimonial como ativo ou passivo fi scal pela melhor estimativa do valor espe-
rado dos impostos a serem pagos ou recebidos que refl etem as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. 
Ele é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na data do balanço. Os ativos e passivos fi scais cor-
rentes são compensados somente se certos critérios forem atendidos. (vi) Despesas de imposto de renda e contri-
buição social diferido: Ativos e passivos fi scais diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias 
entre os valores contábeis de ativos e passivos registrados contabilmente pelo regime de competência e os valores 
permitidos para uso pela legislação tributária. As mudanças dos ativos e passivos fi scais diferidos no exercício são 
reconhecidas como despesas de imposto de renda e contribuição social diferida. Um ativo diferido é reconhecido em 
relação aos prejuízos fi scais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja provável 
que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis, contra as quais serão utilizados. Ativos fi scais diferidos são revisa-
dos a cada data de balanço e reduzidos na extensão em que sua realização não seja mais provável. Ativos e passivos 
fi scais diferidos são mensurados com base nas alíquotas que se espera aplicar às diferenças temporárias quando 
elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que foram decretadas até a data do balanço. A mensuração dos 
ativos e passivos fi scais diferidos refl etem as consequências tributárias decorrentes da maneira sob a qual a Compa-
nhia espera recuperar ou liquidar seus ativos e passivos. Ativos e passivos fi scais diferidos são compensados somen-
te quando certos critérios forem atendidos. (g) Estoques: Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o 
custo e o valor realizável. O custo dos estoques inclui gastos incorridos na aquisição, transporte e armazenagem, e 
adicionalmente os valores são reduzidos ao valor realizável líquido. No caso de estoques acabados e estoques em 
elaboração, o custo inclui as despesas gerais de fabricação baseadas na capacidade normal de operação. Os valores 
de estoques contabilizados não excedem os valores de mercado. (h) Imobilizado: (i) Reconhecimento e mensura-
ção: Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação 
acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável (impairment). Quando partes signifi ca-
tivas de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens separados (componente 
principais) de imobilizado. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação 
entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos líquidos dentro de 
outras receitas no resultado. (vii) Depreciação: A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo 
imobilizado, líquido de seus valores residuais estimados, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos 
itens, já que esse método é o que mais perto refl ete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorpo-
rados no ativo A depreciação é reconhecida no resultado. Terrenos não são depreciados. As vidas úteis estimadas ao 
ativo imobilizado são as seguintes:
Edifícios  25 anos
Máquinas e Equipamentos 10 anos
Móveis e Utensílios  5 anos
Veículos  5 anos
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos a cada encerramento de exercício e 
ajustados caso seja apropriado. (i) Intangíveis e Ágio: (i) Ágio: Referente aquisição da Millipore Indústria e Comér-
cio Ltda., controlada incorporada, baseado em rentabilidade futura não amortizado e sujeito a teste anual de recupe-
ração. (viii) Outros ativos intangíveis: Os ativos intangíveis adquiridos pela Companhia de terceiros e que tem vidas 
úteis fi nitas são mensurados pelo custo, deduzidos da amortização acumulada e quaisquer perdas acumuladas por 
redução ao valor recuperável. (ix) Amortização: Amortização é calculada utilizando o método linear baseado na vida 
útil estimada dos itens para amortizar o custo de itens do ativo intangível, líquido de seus valores residuais estimados. 
A amortização é reconhecida no resultado. 
As vidas úteis estimadas são as seguintes:
Marcas e patentes 10 anos
Software  3 anos
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Os métodos de amortização, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos a cada encerramento de exercício e 
ajustados caso seja apropriado. Obras em andamento: Obras em andamento representam o valor bruto pago aos 
fornecedores com gastos relativos à obras ainda não concluídas e/ou equipamentos entregues porém não aptos à 
operação que se destinam até a data do balanço. No balanço patrimonial, obras em andamento são apresentas den-
tro do total do imobilizado, e/ou Intangível de acordo com a futura destinação após estar apto a operação. Com a 
conclusão das instalações e/ou fi nalização das obras, estando os mesmos disponíveis para o uso, é feito a transfe-
rência de obras em andamento para a classe de ativo que se destina, só assim passam a ser depreciadas ou amorti-
zadas mensalmente. (j) Instrumentos fi nanceiros: (i) Reconhecimento e mensuração inicial: O contas a receber 
de clientes e os títulos de dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na data em que foram originados. Todos os 
outros ativos e passivos fi nanceiros são reconhecidos inicialmente quando a Companhia se tornar parte das disposi-
ções contratuais do instrumento. Provisão para perdas de crédito esperadas: Para todas as contas a receber de 
clientes, o modelo simplifi cado de perda esperada foi aplicado na Companhia. A abordagem simplifi cada é um mode-
lo de perda esperada de 3 níveis. No reconhecimento inicial, as contas a receber de clientes estão sujeitas às regras 
de avaliação do Nível 1 e 2 e uma provisão para perdas é reconhecida diretamente. Essa provisão para perdas é 
mensurada pela perda de crédito esperada da vida útil (ECL). A ECL vitalícia é a perda de crédito esperada resultan-
te de todos os possíveis eventos durante a vida útil esperada do recebível. A taxa de ECL aplicada inicialmente às 
contas a receber de clientes depende do tipo de cliente. Os clientes são agrupados em diferentes grupos. Dentro de 
um grupo, os clientes mostram um risco semelhante ou homogêneo de padrão. Se um cliente fi car com prejuízo no 
crédito, as contas a receber desse cliente serão transferidas para o Nível 3 e a aplicação das taxas ECL de Nível 1 e 
2 não será mais permitida e o percentual aplicado passa a ser de 100%. Ativos fi nanceiros - avaliação sobre se os 
fl uxos de caixa contratuais são somente pagamentos de principal e de juros: Para fi ns dessa avaliação, o ‘prin-
cipal’ é defi nido como o valor justo do ativo fi nanceiro no reconhecimento inicial. Os ‘juros’ são defi nidos como uma 
contraprestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor principal em aberto duran-
te um determinado período de tempo e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por exemplo, risco de 
liquidez e custos administrativos), assim como uma margem de lucro. Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos 
de caixa e investimentos fi nanceiros com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação, 
os quais são sujeitos a um risco insignifi cante de alteração no valor, e são utilizados nas liquidações das obrigações 
de curto prazo. Os ativos fi nanceiros e suas respectivas categorias estão classifi cados na nota explicativa nº 25. Os 
passivos fi nanceiros foram classifi cados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR, quando aplicável. Um 
passivo fi nanceiro é classifi cado como mensurado ao valor justo por meio do resultado caso for classifi cado como 
mantido para negociação, for um derivativo ou for designado como tal no reconhecimento inicial. Passivos fi nanceiros 
mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. 
Outros passivos fi nanceiros são subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de juros 
efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no 
desreconhecimento também é reconhecido no resultado. Os passivos fi nanceiros e suas respectivas categorias estão 
classifi cados na nota explicativa nº 25. (i) Ativos e passivos fi nanceiros não derivativos - Reconhecimento e 
desreconhecimento: A Companhia reconhece os recebíveis inicialmente na data em que foram originados. Todos 
os outros ativos fi nanceiros (como aplicações fi nanceiras) são reconhecidos inicialmente na data da negociação, que 
é a data na qual a Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. A Companhia 
desreconhece um ativo fi nanceiro quando os direitos contratuais aos fl uxos de caixa do ativo expiram, ou quando a 
Companhia transfere os direitos ao recebimento dos fl uxos de caixa contratuais sobre um ativo fi nanceiro em uma 
transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo fi nanceiro são transferidos. 
Qualquer participação que seja criada ou retida pelo Companhia em tais ativos fi nanceiros transferidos, é reconhecida 
como um ativo ou passivo separado. A Companhia desreconhece um passivo fi nanceiro quando sua obrigação con-
tratual é retirada, cancelada ou expirada. Os ativos ou passivos fi nanceiros são compensados e o valor líquido apre-
sentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha o direito legal de compensar os va-
lores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo 
simultaneamente. (x) Ativos fi nanceiros não derivativos - Mensuração: Ativos fi nanceiros mensurados pelo valor 
justo por meio de resultado.  Um ativo fi nanceiro é classifi cado como mensurado pelo valor justo por meio do resultado 
caso seja classifi cado como mantido para negociação ou designado como tal no momento do reconhecimento inicial. 
Os custos da transação são reconhecidos no resultado conforme incorridos.  Ativos fi nanceiros mensurados ao 
custo amortizado: Uma perda por redução ao valor recuperável á calculada como diferença entre o valor contábil e 
o valor presente dos fl uxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juros efetiva original do ativo. As perdas 
são reconhecidas no resultado e refl etidas em uma conta de provisão. Quando a Companhia considera que não há 
expectativa razoável de recuperação, os valores são baixados. Quando um evento subsequente indica uma redução 
da perda, a provisão é revertida através do resultado. (xi) Instrumentos fi nanceiros derivativos e contabilidade de 
hedge: A Companhia mantém instrumentos fi nanceiros derivativos para proteger suas exposições aos riscos de va-
riação de moeda estrangeira e taxa de juros. Derivativos embutidos são separados de seus contratos principais e 
registrados separadamente caso o contrato principal não seja um ativo fi nanceiro e certos critérios sejam atingidos. 
Os derivativos são mensurados inicialmente pelo valor justo. Após o reconhecimento inicial, os derivativos são men-
surados pelo valor justo e as variações no valor justo são normalmente registradas no resultado. A Companhia desig-
na certos derivativos como instrumentos de hedge para proteção da variabilidade dos fl uxos de caixa associada a 
transações previstas altamente prováveis, resultantes de mudanças nas taxas de câmbio e de juros, além de deter-
minados passivos fi nanceiros derivativos e não derivativos como instrumentos de hedge de riscos cambiais de um 
investimento líquido em uma operação estrangeira. (i) Passivos fi nanceiros não derivativos - mensuração: Um 
passivo fi nanceiro é classifi cado como mensurado pelo valor justo por meio de resultado. Os custos da transação são 
reconhecidos no resultado conforme incorridos. Outros passivos fi nanceiros não derivativos são mensurados inicial-
mente pelo valor justo deduzidos de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses 
passivos fi nanceiros são mensurados pelo custo amortizado utilizando o método dos juros efetivos. (k) Redução ao 
valor recuperável - (Impairment): Perdas por redução no valor recuperável são reconhecidas no resultado. Para 
isso os ativos têm os seus valores recuperáveis testados e revistos a cada encerramento de exercício para determinar 
se há evidência objetiva de perda por redução ao valor recuperável. (l) Provisões: Uma provisão é reconhecida no 
balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal constituída como resultado de um evento passado, e é 
provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como 
base as melhores estimativas do risco envolvido. (m) Arrendamentos: No início de um contrato, a Companhia avalia 
se um contrato é ou contém um arrendamento. Um contrato é, ou contém um arrendamento, se o contrato transferir 
o direito de controlar o uso de um ativo identifi cado por um período de tempo em troca de contraprestação. Como 
arrendatário: No início ou na modifi cação de um contrato que contém um componente de arrendamento, a Compa-
nhia aloca a contraprestação no contrato a cada componente de arrendamento com base em seus preços individuais. 
A Companhia reconhece um ativo de direito de uso e um passivo de arrendamento na data de início do arrendamen-
to. O ativo de direito de uso é mensurado inicialmente ao custo, que compreende o valor da mensuração inicial do 
passivo de arrendamento, ajustado para quaisquer pagamentos de arrendamento efetuados até a da data de início, 
mais quaisquer custos diretos iniciais incorridos pelo arrendatário e uma estimativa dos custos a serem incorridos pelo 
arrendatário na desmontagem e remoção do ativo subjacente, restaurando o local em que está localizado ou restau-
rando o ativo subjacente à condição requerida pelos termos e condições do arrendamento, menos quaisquer incenti-
vos de arredamentos recebidos. O ativo de direito de uso é subsequentemente depreciado pelo método linear desde 
a data de início até o fi nal do prazo do arrendamento, a menos que o arrendamento transfi ra a propriedade do ativo 
subjacente ao arrendatário ao fi m do prazo do arrendamento, ou se o custo do ativo de direito de uso refl etir que o 
arrendatário exercerá a opção de compra. Nesse caso, o ativo de direito de uso será depreciado durante a vida útil do 
ativo subjacente, que é determinada na mesma base que a do ativo imobilizado. Além disso, o ativo de direito de uso 
é periodicamente reduzido por perdas por redução ao valor recuperável, se houver, e ajustado para determinadas 
remensurações do passivo de arrendamento. O passivo de arrendamento é mensurado inicialmente ao valor presen-
te dos pagamentos do arrendamento que não são efetuados na data de início, descontados pela taxa de juros implí-
cita no arrendamento, o cáculo da taxa de desconto tem como base a taxa básica de juros nominal prontamente ob-
servável, ajustada pelo risco da Companhia, aos prazos de contratos de arrendamento. Os pagamentos de 
arrendamento incluídos na mensuração do passivo de arrendamento compreendem o seguinte: - pagamentos variá-
veis de arrendamento que dependem de índice ou taxa, inicialmente mesurados utilizando o índice ou taxa na data de 
início; - valores que se espera que sejam pagos pelo arrendatário, de acordo com as garantias de valor residual; e - o 
preço de exercício da opção de compra se o arrendatário estiver razoavelmente certo de exercer essa opção, e pa-
gamentos de multas por rescisão do arrendamento, se o prazo do arrendamento refl etir o arrendatário exercendo a 
opção de rescindir o arrendamento. O passivo de arrendamento é mensurado pelo custo amortizado, utilizando o 
método dos juros efetivos. É remensurado quando há uma alteração nos pagamentos futuros de arrendamento resul-
tante de alteração em índice ou taxa, se houver alteração nos valores que se espera que sejam pagos de acordo com 
a garantia de valor residual, se a Companhia alterar sua avaliação se exercerá uma extensão ou rescisão ou se há 
um pagamento de arrendamento revisado fi xo em essência. Quando o passivo de arrendamento é remensurado 
dessa maneira, é efetuado um ajuste correspondente ao valor contábil do ativo de direito de uso ou é registrado no 
resultado se o valor contábil do ativo de direito de uso tiver sido reduzido a zero.  Arrendamentos de ativos de baixo 
valor: A Companhia optou por não reconhecer ativos de direito de uso e passivos de arrendamento para arrendamen-
tos de ativos de baixo valor e arrendamentos de curto prazo, incluindo equipamentos de TI. A Companhia reconhece 
os pagamentos de arrendamento associados a esses arrendamentos como uma despesa de forma linear pelo prazo 
do arrendamento. (n) Mensuração do Valor Justo: Valor justo é o preço que seria recebido na venda de um ativo ou 
pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de 
mensuração, no mercado principal ou, na sua ausência, no mercado mais vantajoso ao qual a Companhia tem aces-
so nessa data. O valor justo de um passivo refl ete o seu risco de descumprimento (non-performance). Uma série de 
políticas contábeis e divulgações do Grupo requer a mensuração de valores justos, tanto para ativos e passivos fi nan-
ceiros como não fi nanceiros. Quando disponível, a Companhia mensura o valor justo de um instrumento utilizando o 
preço cotado num mercado ativo para esse instrumento. Um mercado é considerado como “ativo” se as transações 
para o ativo ou passivo ocorrem com frequência e volume sufi cientes para fornecer informações de precifi cação de 
forma contínua. Se não houver um preço cotado em um mercado ativo, o Grupo utiliza técnicas de avaliação que 
maximizam o uso de dados observáveis relevantes e minimizam o uso de dados não observáveis. A técnica de avalia-
ção escolhida incorpora todos os fatores que os participantes do mercado levariam em conta na precifi cação de uma 
transação. A melhor evidência do valor justo de um instrumento fi nanceiro no reconhecimento inicial é normalmente o 
preço da transação - ou seja, o valor justo da contrapartida dada ou recebida. Se a Companhia determinar que o valor 
justo no reconhecimento inicial difere do preço da transação e o valor justo não é evidenciado nem por um preço cotado 
num mercado ativo para um ativo ou passivo idêntico nem baseado numa técnica de avaliação para a qual quaisquer 
dados não observáveis são julgados como insignifi cantes em relação à mensuração, então o instrumento fi nanceiro é 
mensurado inicialmente pelo valor justo ajustado para diferir a diferença entre o valor justo no reconhecimento inicial e 
o preço da transação. Posteriormente, essa diferença é reconhecida no resultado numa base adequada ao longo da vida 
do instrumento, ou até o momento em que a avaliação é totalmente suportada por dados de mercado observáveis ou a 
transação é encerrada, o que ocorrer primeiro. 5. Novas normas e interpretações ainda não efetivas: Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC): O CPC emite pronunciamentos e intepretações tidos como análogos às IFRS, tal 
como emitidas pelo IASB. As emendas das IFRS contidas acima não foram emitidas pelo CPC até 31 de dezembro de 
2021. A seguir são apresentados os normativos emitidos pelo CPC que ainda não entraram em vigor e não tiveram sua 
adoção antecipada pela Empresa até 31 de dezembro de 2021, bem como os IFRS equivalentes:
Pronunciamento, revisão   Data de
ou interpretação do CPC IFRS equivalente vigência______________________ _______________________________________ ________________
  Annual Improvements to IFRS® Standards 2018-2020
 Reference to the Conceptual Framework - 
 Amendments to IFRS 3 1º de janeiro de 2022
Revisão de Pronunciamentos Onerous Contracts-Cost of Fulfi lling a Contract - 
Técnicos CPC Nº 19 Amendments to IAS 37 1º de janeiro de 2022
 Property, Plant and Equipment: 
 Proceeds before Intended Use - Amendments to IAS 16
Pronunciamento Técnico CPC 50 IFRS 17 - Insurance Contracts  1º de janeiro de 2023

Quanto às emendas e normativo listados acima, a Companhia não estima impactos da aplicação inicial em suas 
demonstrações fi nanceiras. Quanto aos normativos que entrarão em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023, a Com-
panhia está avaliando os efeitos da aplicação inicial em suas demonstrações contábeis.
6. Caixa e equivalente de caixa: Caixa e Bancos: Consolidado Controladora ____________________ ____________________
    2021 2020 2021 2020    _______ _______ ________ ________ 
Caixa e bancos (a)  7.528  10.964  7.104   10.450 
Aplicações de liquidez de curto prazo (b)  214.343  126.069   213.030   123.466     _______ _______ ________ ________ 
Caixa e equivalentes de caixa  221.871   137.033  220.134  133.916    _______ _______ ________ ________     _______ _______ ________ ________ 
(a)  Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de caixa e bancos está representado, substancialmente, por aplicações 
automáticas de curto prazo com base no saldo de nossa conta corrente junto à uma instituição fi nanceira, com uma 
remuneração equivalente a 20% (vinte por cento) da taxa média dos depósitos interfi nanceiros, calculada e divulgada 
pela câmara de custódia e liquidação - CETIP (Taxa Selic em média 0,4% ao mês), com possibilidade de resgate 
antecipado a qualquer momento. (b) O saldo de aplicações fi nanceiras é representado pela aplicação no fundo de 
investimento Itaú Soberano, classifi cado como “referenciado DI”, que acompanha a variação do CDI, de forma que, 
no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos ativos componentes de sua carteira estejam atrelados, direta ou indi-
retamente, a este parâmetro. Este investimento é de prazo indeterminado e pode ser resgatado a qualquer momento 
desde a data de aplicação. Com uma remuneração média de 99% sobre a taxa Selic. Do montante apresentado 
R$ 83.150 será destinado a pedido da Matriz, para futuro pagamento de dividendos porém sem data prevista até o 
momento. 7. Contas a receber - Terceiros: Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o saldo do contas a receber de 
clientes está representado conforme abaixo. Consolidado Controladora ____________________ ____________________
    2021 2020 2021 2020    _______ _______ ________ ________ 
Clientes no exterior  466   3.843   466   3.843 
Duplicatas a receber no país  333.498   321.545   315.106  309.348
Provisão para perdas de crédito esperadas  (4.426)  (6.122)  (2.783)  (5.866)    _______ _______ ________ ________ 
    329.538 319.266 312.789 307.325    _______ _______ ________ ________     _______ _______ ________ ________ 
Movimentação da provisão para perdas de crédito esperadas
 Consolidado Controladora ____________________ ____________________
    2021 2020 2021 2020    _______ _______ ________ ________ 
Saldo inicial  (6.122)  (20.235)  (5.866)  (19.318)
Constituição  (10.754)  (9.360)  (4.555)  (9.360)
Baixa de duplicatas  3.158   15.125   3.158   14.464 
Reversão  9.292   8.348   4.481   8.348     _______ _______ ________ ________ 
Saldo Final  (4.426)  (6.122)  (2.782)  (5.866)    _______ _______ ________ ________     _______ _______ ________ ________ 
Aging do contas a receber e PCE - Terceiros
Em 31 de dezembro de 2021 Controladora _______________________________________________________
     vencido Vencido Vencido Vencido
     até até até entre
     a vencer 90 dias 180 dias 1 ano 1 e 3 anos Total    ________ _______ _______ _______ ________ _______
Contas a receber de clientes  300.688   9.246   1.207   1.961   2.469   315.571 
Provisão para perda de crédito esperadas  (2.651)  (82)  (11)  (17)  (21)  (2.782)    ________ _______ _______ _______ ________ _______
Total  298.037   9.164   1.196   1.944   2.448   312.789     ________ _______ _______ _______ ________ _______    ________ _______ _______ _______ ________ _______
 Consolidado _______________________________________________________
     vencido Vencido Vencido Vencido
     até até até entre
     a vencer 90 dias 180 dias 1 ano 1 e 3 anos Total    ________ _______ _______ _______ ________ _______
Contas a receber de clientes  311.327   12.627   2.251   3.084   4.674   333.963 
Provisão para perda de crédito esperadas  (3.602)  (384)  (104)  (117)  (218)  (4.425)    ________ _______ _______ _______ ________ _______
Total  307.725   12.243   2.147   2.967   4.456   329.538    ________ _______ _______ _______ ________ _______    ________ _______ _______ _______ ________ _______
Em 31 de dezembro de 2020 Controladora _______________________________________________________
     vencido Vencido Vencido Vencido
     até até até entre
     a vencer 90 dias 180 dias 1 ano 1 e 3 anos Total    ________ _______ _______ _______ ________ _______
Contas a receber de clientes  294.942   11.951   1.284   1.428   3.586   313.191 
Provisão para perda de crédito esperadas  (1.444)  (150)  (26)  (660)  (3.586)  (5.866)    ________ _______ _______ _______ ________ _______
Total  293.498   11.801   1.258   768   -   307.325     ________ _______ _______ _______ ________ _______    ________ _______ _______ _______ ________ _______
 Consolidado _______________________________________________________
     vencido Vencido Vencido Vencido
     até até até entre
     a vencer 90 dias 180 dias 1 ano 1 e 3 anos Total    ________ _______ _______ _______ ________ _______
Contas a receber de clientes  303.703   13.790   1.435   2.260   4.200   325.388 
Provisão para perda de crédito esperadas  (1.444)  (406)  (26)  (660)  (3.586)  (6.122)    ________ _______ _______ _______ ________ _______
Total  302.259   13.384   1.409   1.600   614   319.266     ________ _______ _______ _______ ________ _______    ________ _______ _______ _______ ________ _______
Provisão para perdas de crédito esperadas: Para todas as contas a receber de clientes, o modelo simplifi cado de 
perda esperada foi aplicado na Companhia. A abordagem simplifi cada é um modelo de perda esperada de 3 níveis. 
Os níveis L1 e L2 do modelo de perda esperada, onde a perda esperada é aplicada de acordo com a área de negócio.
Já para as contas a receber de clientes com redução no valor recuperável ou inadimplentes estão sujeitas às regras 
aplicáveis   ao Nível 3 (L3), onde o percentual aplicado é de 100% de provisão. Em 2021 todos os valores classifi cados 
como L3 forma baixados pra perda, porém como já estavam 100% provisionados não houve impacto no resultado. Por 
este motivo tivemos uma baixa signifi cativa das provisões para perda de crédito esperada acima de 1 ano. Riscos de 
crédito e de mercado, e perdas por redução ao valor recuperável: A exposição da Companhia a risco de crédito 
e de mercado e perdas por redução ao valor recuperável relacionadas ao contas a receber de clientes no Brasil e no 
exterior, está divulgada na nota explicativa n° 25.
8. Estoques: Consolidado Controladora ____________________ ____________________
    2021 2020 2021 2020    _______ _______ ________ ________ 
Produtos acabados  121.522   112.936   77.658   69.777 
Produtos em processos  16.327   25.683   16.327   25.683 
Produtos de terceiros para industrialização  4.620   12.313   4.620   12.313 
Matérias-primas e embalagens  83.257   73.865   83.257   73.865 
Almoxarifado  30.419   27.732   30.419   27.732 
Importações em andamento  37.440   39.777   31.655   38.328 
Mercadorias para revenda  111.974   90.086   111.974   90.086 
(-)Provisão para ajuste ao valor de realização  (45.656)  (33.914)  (42.641)  (28.439)    _______ _______ ________ ________ 
      359.904   348.478   313.269   309.344    _______ _______ ________ ________     _______ _______ ________ ________ 
A partir de 2020, a Companhia concluiu todo o processo de transferência dos produtos que faziam parte do negócio 
Consumer Health para a Procter & Gamble (P&G), porém pelo fato de a mesma ainda não possuir toda a estrutura para 
a fabricação desses produtos, a P&G fechou um contrato com a Companhia para a prestação desse serviço de indus-
trialização, até que ela tenha condições estruturais para assumir essa produção. Em 31 de dezembro de 2021 ainda não 
há expectativa exata para que a P&G tenha todas as condições de realizar a produção de forma independente, dessa 
forma a Merck continua realizando a produção. A Companhia registrou provisão para ajuste ao valor de realização dos 
estoques. A cada mês é feita uma nova avaliação do valor recuperável líquido tomando-se por base de cálculo, dias a 
vencer, seguindo normas regulamentadas pela matriz e coerentes com as normas de qualidade dos produtos disponi-
bilizados para venda. Em 2021 a controladora registrou provisão de R$ 14.202 (R$ 9.672 de reversão em 2020) e no 
consolidado registrou uma provisão de R$ 11.742 (R$ 8.818 de reversão em 2020).
9. Impostos a recuperar: Consolidado Controladora ____________________ ____________________
    2021 2020 2021 2020    _______ _______ ________ ________ 
ICMS sobre aquisição de imobilizado (2)  14.732   26.225   14.732   26.225 
IPI sobre entrada  3.769   4.292   3.025   3.547 
PIS e COFINS S/entrada (1)  72.142   3.819   58.761   31 
Outros tributos  1.019   739   1.019   739 
ICMS sobre mercadoria (2)  30.516   9.208   21.605   940     _______ _______ ________ ________ 
      122.179   44.283   99.143   31.482    _______ _______ ________ ________     _______ _______ ________ ________ 
(1) O aumento signifi cativo no grupo de PIS e COFINS refere-se a crédito reconhecido em 2021, conforme levantamento 
dos últimos 5 anos, como base no Parecer PGFN Nº 14483 de 28/09/2021 que concede o direito de exclusão do ICMS 
da base de cálculo do PIS e COFINS. (2) O aumento no ICMS trata-se apenas de uma transferência da conta de crédito 
de ICMS sobre ativo imobilizado adquirido nos últimos 5 anos, porém durante esse período a Companhia não pode se 
benefi ciar desse crédito e a partir de 2021 foi possível implantar o programa no bloco G do SPED de forma que a Compa-
nhia pode tomar este crédito para frente e os valores do passado o crédito de CIAP (Controle de Crédito de ICMS sobre 
ativo permanente) só pode ser tomado através de um processo de pedido de crédito de ICMS CIA extemporaneamente. 
10. Imposto de Renda e Contribuição Social a recuperar: Consolidado Controladora ____________________ ____________________
    2021 2020 2021 2020    _______ _______ ________ ________ 
Saldo Negativo IRPJ/CSSL 22.007         10.896   10.539               -   
Antecipação IRPJ/CSLL  7.197   -   7.197   -    _______ _______ ________ ________ 
      29.204   10.896   17.736   -      _______ _______ ________ ________     _______ _______ ________ ________ 
11. Outros ativos: Consolidado Controladora ____________________ ____________________
    2021 2020 2021 2020    _______ _______ ________ ________ 
Adiantamento a Terceiros e Fornecedores  24.980   25.140   18.102   18.190 
Adiantamento de folha de pagamento   448   287   -   -     _______ _______ ________ ________ 
      25.428   25.427   18.102   18.190    _______ _______ ________ ________     _______ _______ ________ ________ 
12. Imobilizado: Por natureza, o imobilizado está constituído da seguinte forma:
Consolidado 2021 2020 _______________________________ _______
    Taxas anuais de  Depreciação
    depreciação (%) Custo acumulada Líquido Líquido    ______________ _______ ___________ _______ _______
Imóveis e benfeitorias 4  211.538   (62.395)  149.143   146.311 
Móveis de escritório e equipamentos 20  109.962   (77.774)  32.188   36.001 
Máquinas e equipamentos operacionais 10  222.055   (126.508)  95.547   105.083 
Veículos 20  1.704   (1.696)  8   59 
Direito de uso - Imóveis 10  28.498   (15.260)  13.238   13.466 
Direito de uso - Veículos 33  8.117   (5.796)  2.321   5.753 
Imobilizado em andamento -  107.291   -   107.291   82.264      _______ ___________ _______ _______
       689.165   (289.429)  399.736   388.937     _______ ___________ _______ _______     _______ ___________ _______ _______
Controladora 2021 2020 _______________________________ _______
    Taxas anuais de  Depreciação
    depreciação (%) Custo acumulada Líquido Líquido    ______________ _______ ___________ _______ _______
Imóveis e benfeitorias 4  209.798   (62.395)  147.403   144.571 
Móveis de escritório e equipamentos 20  109.962   (77.774)  32.188   36.001 
Máquinas e equipamentos operacionais 10  222.055   (126.508)  95.547   105.083 
Veículos 20  1.704   (1.696)  8   59 
Direito de uso - Imóveis 10  28.498   (15.260)  13.238   13.466 
Direito de uso - Veículos 33  8.117   (5.796)  2.321   5.745 
Imobilizado em andamento -  107.291   -   107.291   82.264     _______ ___________ _______ _______
       687.425   (289.429)  397.996   387.189      _______ ___________ _______ _______     _______ ___________ _______ _______
Movimentação do Imobilizado:

 Consolidado _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
     Móveis de Máquinas e  
    Imóveis e escritório e equipamentos  Imobilizado em Direito de Direito de Direito de
    Benfeitorias equipamentos operacionais Veículos andamento uso Imóveis uso Veículos uso Máquinas Total    ___________ _____________ ____________ ________ _____________ __________ ___________ ____________ ________
Saldo em 1º de Janeiro de 2020 131.879 39.367 104.497 183 55.960 18.873 3.059 112 353.930
Adições  2.101   1.675   23.200   -   43.385   -  10207  -   80.568 
Transferências  20.366   5.255   (8.779)  -   (17.081)  -  -  -   (239)
Depreciação  (8.187)  (8.368)  (13.828)  (124) -  (5.407)  (7.513)  (112)  (43.539)
Provisão para Impairment  152   (1.928)  (7)  -  -  -   -   -   (1.783)    ___________ _____________ ____________ ________ _____________ __________ ___________ ____________ ________
Saldo 31/12/2020 146.311 36.001 105.083 59 82.264 13.466 5.753  -  388.937    ___________ _____________ ____________ ________ _____________ __________ ___________ ____________ ________
Saldo em 1º de Janeiro de 2021 146.311 36.001 105.083 59 82.264 13.466 5.753  -  388.937
Adições  854   3.000   3.227   - 41.359   4.364   -   -   52.804 
Transferências  11.042   2.288   3.002   - (16.332)  -  - - -
Depreciação  (9.076)  (8.289)  (15.758)  (51)  -   (4.592)  (3.433)  -   (41.199)
Provisão para impairment  13   (812)  (7)  -   -   -   -   -   (806)    ___________ _____________ ____________ ________ _____________ __________ ___________ ____________ ________
Saldo 31/12/2021 149.144 32.188 95.547 8 107.291 13.238 2.320  -  399.736    ___________ _____________ ____________ ________ _____________ __________ ___________ ____________ ________
 Controladora _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
     Móveis de Máquinas e  
    Imóveis e escritório e equipamentos  Imobilizado em Direito de Direito de Direito de
    Benfeitorias equipamentos operacionais Veículos andamento uso Imóveis uso Veículos uso Máquinas Total    ___________ _____________ ____________ ________ _____________ __________ ___________ ____________ ________
Saldo em 1º de Janeiro de 2019  130.139   39.367   104.497   183   55.960   18.873   2.974   112  352.104
Adições  2.101   1.675   23.200   -   43.385   -   10.117   -  80.478
Transferências  20.366   5.255   (8.779)  -   (17.081)  -  90  -   (149)
Depreciação  (8.187)  (8.368)  (13.828)  (124)  -   (5.407)  (7.436)  (112)  (43.462)
Provisão para impairment  152   (1.928)  (7)  -   -   -  -  -   (1.783)    ___________ _____________ ____________ ________ _____________ __________ ___________ ____________ ________
Saldo 31/12/2020 144.571 36.001 105.083 59 82.264 13.466 5.745 - 387.188    ___________ _____________ ____________ ________ _____________ __________ ___________ ____________ ________
Saldo em 1º de Janeiro de 2020 144.571 36.001 105.083  59  82.264  13.466   5.745   -  387.188
Adições  854   3.000   3.227   - 41.359   4.364   -   -   52.804 
Transferências  11.042   2.288   3.002  -  (16.332)  -  - - -
Depreciação  (9.076)  (8.289)  (15.758)  (51)  -   (4.592)  (3.424)  -   (41.190)
Provisão para impairment  13   (812)  (7)  -   -   -   -   -   (806)    ___________ _____________ ____________ ________ _____________ __________ ___________ ____________ ________
Saldo 31/12/2021 147.404 32.188 95.547 8 107.291 13.238 2.321  -  397.996    ___________ _____________ ____________ ________ _____________ __________ ___________ ____________ ________

Sábado, domingo e segunda-feira, 30/04, 01 e 02/05/2022
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Notas explicativas às demonstrações fi nanceiras - (Em milhares de Reais, exceto quando indicado em contrário)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

continua...

Adições: A Companhia adquiriu bens ao longo do ano de 2021 que encontam-se registrados no ativo imobilizado, 
porém os mesmos não apresentaram impacto signifi cativo em nenhuma classe em especial, em 2020 houve adições
signifi cativas em máquinas e equipamentos operacionais que foram adquiridos para melhorar a operacionalidade 
de alguns setores produtivos e atender a demanda do mercado.Em 2021 o aumento no direito de uso de imóveis 
refere-se a renovação de contrato do imóveis de uma das fi liais de São Paulo e em 2020 houve aumento no direito de 
uso de veículos referente a alteração de contrato, a Companhia substituiu o arrendador nesse período. Imobilizado 
em andamento: Em 2021, do montante de R$ 107.291 apresentado como obras em andamento, R$ 100.665 são 
referentes ao novo projeto de granulação na fábrica, reforma das instalações elétricas, investimento em um novo 
sistema de dosagem de forma a reduzir custo de matéria prima e material de embalagem, continuação da reforma do 
depósito, substituição dos compressores de ar entre outros. Em 2021 foi ativado um montante de R$ 16.332 somando 
ao ativo imobilizado e passando a depreciar logo após a conclusão das instalações e ou manutenções. Em 2020, do 
montante de R$ 82.264 apresentado como obras em andamento, R$ 72.558 são referentes a nova linha para em-
balagem com blister (compra de máquinas e outros equipamentos), instalação de novos hidrantes e mangueiras de 
incêndio na planta do RJ, instalação de um sistema de retirada e reutilização de águas residuais, adequação do sis-
tema de bi combustível de vapor da caldeira e várias reformas de melhoria e para adequar o site do RJ para inclusão 
de colaboradores com necessidades especiais. Em 2020 foi ativado um montante de R$ 17.081, devido a pandemia 
do COVID-19, as obras tiveram que ser paralisadas não tendo tempo sufi ciente para conclui-las dentro do exercício.
13. Intangível:
Consolidado e controladora 2021 2020 _______________________________ _______
    Taxas anuais de  Depreciação
    depreciação (%) Custo acumulada Líquido Líquido    ______________ _______ ___________ _______ _______
Marcas e Patentes 10 7.726  (5.557) 2.169 2.659
Software  46.228  (45.078) 1.150 1.330
Ágio - 38.379  -  38.379 38.379     _______ ___________ _______ _______
      92.333  (50.635) 41.698  42.368      _______ ___________ _______ _______     _______ ___________ _______ _______

Consolidado e controladora Marcas e Patentes Software Godwill Total    ________________ ________ ______ _______
Saldo em 1º de Janeiro de 2020  3.010   1.787   38.379   43.176 
Adições  -   150   -   150 
Transferência  -   239  -  239 
Amortização  (351)  (846)  -   (1.197)    ________________ ________ ______ _______
Saldo 31/12/2020  2.659   1.330   38.379   42.368     ________________ ________ ______ _______
Saldo em 1º de Janeiro de 2021  2.659   1.330   38.379   42.368 
Adições  -   59   -   59 
Amortização  (490)  (711) -  (1.201)
Provisão -  472   - 472     ________________ ________ ______ _______
Saldo 31/12/2021  2.169   1.150   38.379   41.698    ________________ ________ ______ _______
O valor apresentado como Goodwill (R$ 38.379) refere-se ao valor excedente pago na aquisição da controlada Milli-
pore que foi incorporada em 2012. 14. Arrendamentos: Arrendamentos como arrendatário: A companhia arrenda 
Imóveis que são utilizados como escritórios e depósito de mercadoria para revenda. Esses arrendamentos possuem 
contratos com duração de três e de dez anos, com opção de renovação do arrendamento após este período. Os pa-
gamentos de arrendamento são reajustados anualmente, para refl etir os valores de mercado. Alguns arrendamentos 
proporcionam pagamentos adicionais de aluguel, que são baseados em alterações do índice geral de preços. Para 
certos arrendamentos, a Companhia é impedido de entrar em qualquer contrato de sub-arrendamento. A companhia 
arrenda também máquinas, equipamentos operacionais e veículos, Esses arrendamentos possuem contratos com 
duração de quatro anos para máquinas e equipamentos e três anos veículos, após esse período há uma nova ava-
liação dos valores de mercado e nem sempre há uma renovação de contratos. A companhia arrenda equipamentos 
de TI com prazos de contrato de um a três anos. Esses arrendamentos são de curto prazo e/ou arrendamentos de 
itens de baixo valor. A companhia optou por não reconhecer os ativos de direito de uso e passivos de arrendamento 
para esses arrendamentos. A norma defi ne que um contrato é ou contém um arrendamento quando transmite o direito 
de controlar o uso de um ativo identifi cado por determinado período, em troca de uma contraprestação. O impacto 
produzido na demonstração de resultados a partir da adoção do CPC 06 (R2) é a substituição do custo linear com 
aluguéis (arrendamento operacional) pelo custo linear de depreciação do direito de uso dos ativos objetos desses 
contratos e pela despesa de juros sobre as obrigações de arrendamento calculadas utilizando as taxas efetivas de 
captação à época da contratação dessas transações. A seguir são apresentadas informações sobre o reconhecimen-
to e mensuração, apresentação e divulgação de operações de arrendamento mercantil utilizados pela Companhia: 
Reconhecimento: O passivo de arrendamento é inicialmente mensurado ao valor presente, descontado pela taxa de 
juros nominal incremental de empréstimo da Companhia, líquido dos seguintes efeitos: (a) Pagamentos de arrenda-
mentos variáveis baseados em índice ou taxa; (b) Valores pagos pelo arrendatário sob garantias de valores residuais; 
(c) Preço de exercício de uma opção de compra se o arrendatário estiver razoavelmente certo de que irá exercer a 
opção; Os ativos de direito de uso são mensurados de acordo com os itens a seguir: (a) O valor da mensuração inicial 
do passivo de arrendamento; (b) Quaisquer pagamentos de arrendamentos feitos na data inicial ou antes dela menos 
quaisquer incentivos de arrendamento recebidos; e (c) Quaisquer custos diretos iniciais. b. Julgamentos críticos na 
determinação do prazo do arrendamento: Ao determinar o prazo do arrendamento, a Companhia considera todos 
os fatos e circunstâncias que criam um incentivo econômico para o exercício de uma opção de prorrogação ou de 
rescisão de um contrato de arrendamento. As opções de prorrogação (ou períodos após as opções de extinção) são 
incluídas no prazo do arrendamento somente quando há certeza razoável de que o arrendamento será prorrogado 
(ou não será extinto). Essa avaliação é revisada caso ocorra evento ou mudança signifi cativa nas circunstâncias que 
afete tal avaliação e que esteja sob o controle da arrendatária. Durante o exercício corrente, o efeito fi nanceiro da re-
visão dos prazos de arrendamentos foi contabilizado, a fi m de refl etir o efeito do exercício das opções de prorrogação.  
A movimentação do direito de uso e passivo de arrendamento, durante o exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2021 
e 2020, foram as seguintes:
c . Movimentação do direito de uso - Ativo
  Consolidado  ________________________________________
Em milhares de Reais Imóveis Veículos Total    _______ ________ ______
2021
Em 1 de Janeiro  13.466   5.754   19.220  
Despesa de depreciação do exercício  (4.592)  (3.434) -8.026 
Adições a ativo de direito de uso  4.364   -   4.364    _______ ________ ______
Em 31 de dezembro  13.238   2.320   15.558    _______ ________ ______
  Consolidado ____________________________________________________________
Em milhares de Reais Imóveis Veículos Máquinas e equipamentos Total    _______ ________ _______________________ ________
2020
Em 1 de Janeiro  18.873   3.059  112  22.044 
Despesa de depreciação do exercício  (5.407)  (7.512) -  (12.919)
Adições a ativo de direito de uso  -   10.207  -  10.207 
Baixas de ativo de direito de uso  -   -  (112)  (112)    _______ ________ ______________________ ________
Em 31 de dezembro  13.466   5.754   -   19.220    _______ ________ ______________________ ________
 Controladora  ____________________________________________________________
Em milhares de Reais Imóveis Veículos Total    _______ ________ ______
2021
Em 1 de Janeiro  13.466   5.745   19.211 
Despesa de depreciação do exercício  (4.592)  (3.425) - 8.017 
Adições a ativo de direito de uso  4.364   -   4.364     _______ ________ ______
Em 31 de dezembro  13.238   2.320   15.558     _______ ________ ______
 Controladora ____________________________________________________________
Em milhares de Reais Imóveis Veículos Máquinas e equipamentos Total    _______ ________ _______________________ ________
2020
Em 1 de Janeiro  18.873   2.974  112  21.959 
Despesa de depreciação do exercício  (5.407)  (7.436)  -   (12.843)
Adições a ativo de direito de uso  -   10.207   -   10.207 
Baixas de ativo de direito de uso  -   -   (112)  (112)    _______ ________ _______________________ ________
Em 31 de dezembro  13.466   5.745   -   19.211    _______ ________ _______________________ ________
d. Movimetação do arrendamento - Passivo: Em 2021 a controlada não apresenta valores de arrendamento, por 
este motivo está sendo apresentado apenas os valores da controladora.
  Controladora e Consolidado ____________________________________________________________________________
    Saldo em Juros incorridos e  Saldo em
    31/12/2020 Pagamento de principal e juros Adição 31/12/2021    _________ ___________________________ ______ _________
Imóveis  14.289   (4.272)  4.364   14.381 
Veículos  6.144   (3.353)  -   2.791 
Máquina  (369)  -  -   (369)    _________ ___________________________ ______ _________
      20.064   (7.625)  4.364   16.803 
    _________ ___________________________ ______ _________    _________ ___________________________ ______ _________
  Consolidado ____________________________________________________________________________
    Saldo em Juros incorridos e  Saldo em
    31/12/2019 Pagamento de principal e juros Adição 31/12/2020    _________ ___________________________ ______ _________
Imóveis  19.238   (4.949) -  14.289 
Veículos  3.109   (7.172)  10.207   6.144 
Máquina  103   (472) -   (369)     _________ ___________________________ ______ _________
      22.450   (12.593)   10.207   20.064
    _________ ___________________________ ______ _________    _________ ___________________________ ______ _________
  Controladora ____________________________________________________________________________
    Saldo em  Juros incorridos e  Saldo em
    31/12/2019 Pagamento de principal e juros Adição 31/12/2020    _________ ___________________________ ______ _________
Imóveis  19.238   (4.949) -   14.289 
Veículos  3.031   (7.094)  10.207   6.144 
Máquina  103   (472) -   (369)     _________ ___________________________ ______ _________
      22.372   (12.515)   10.207   20.064    _________ ___________________________ ______ _________    _________ ___________________________ ______ _________
15. Partes relacionadas: Os principais saldos de ativos e passivos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, bem como 
as transações que infl uenciaram o resultado dos exercícios, relativas a operações com partes relacionadas, decorrem 
de transações mercantis entre a Compahia e suas partes relacionadas.
Ativo Circulante Consolidado Controladora ____________________ ____________________
    2021 2020 2021 2020    _______ _______ ________ ________ 
Merck S.A., Chile  110   195   110   195 
Merck, S.A. de C.V., Mexico  116   344   116   344 
Merck C.A., Equador  -   14   -   14 
Merck Peruana S.A.  -   281   -   281 
Merck Argentina S.A.  170   96   170   96 
Merck S.A., Colombia  75   60   75   60 
EMD Performance Materials  -   21   -   21 
Merck Santé S.A.S.  38.985   21.242   38.985   21.242 
Merck Darmstadt KGaA  9.931   8.309   9.931   8.309 
Merck Life Science Gmbh  283   248   283   248 
Merck Bio.Dis.SA. De C.V.  3.348   2.465   3.348   2.465 
Merck Ilac, Tuquia  -   35   -   35 
Merck Accounting Solutions & Service  84   74   84   74 
Mesofarma Panama  256   163   256   163 
OPCO HC, Alemanha  13.531   10.166   13.531   10.166 
EMD Millipore Corporation  746   719   746   719 
EMD Serono, US Inc.  -   53   -   53 
Ares Trading, Switzerland S.A  1.181   1.321   1.181   1.321 
Sigma-Aldrich Internacional Gm  -   5.088   -   - 
Sigma-Aldrich Chemical Cy  -   9   -   - 
Merck S.A.  -   160   -   - 
Sigma-Aldrich Quimica S de RL  -   141   -   30 
Sigma-Aldrich Chemie GMbH  -   20   -   - 
Millipore Pacifi c Ltd.  -   16   -   16 
Millipore S.A.S., France  117   102   117   102 
Outras  1   17   1   17    _______ _______ ________ ________ 
     68.934   51.359   68.934   45.971     _______ _______ ________ ________     _______ _______ ________ ________ 
Passivo Circulante Consolidado Controladora ____________________ ____________________
    2021 2020 2021 2020    _______ _______ ________ ________ 
Merck Darmstadt KGaA  5.814   29   4.346   1 
Cerilliant Corporation  -   5   -   - 
Merck Chimie S.A.S  -   6   -   - 
Merck SA, Brasil  -   12   -   - 
Merck Santé S.A.S  6.796   -   6.796   - 
OPCO HC, Germany  6.733   -   6.733   - 
Sigma Aldrich Co. LLC, USA  136   278   -   - 
ARES Trading, Uruguay  5.447   31   5.336   - 
Sigma Aldrich Company, LTD.  673   348   -   - 
Sigma Aldrich International GmbH  1.182   2.604   -   - 
Sigma Aldrich (Wuxi)  1.165   -   -   - 
Sigma Aldrich Swiss Principle II, Switzerland  3.300   5.814   -   - 
Outras  441   144   405   -     _______ _______ ________ ________ 
     31.687   9.271   23.616   1    _______ _______ ________ ________     _______ _______ ________ ________ 

Receita Consolidado Controladora ____________________ ____________________
    2021 2020 2021 2020    _______ _______ ________ ________ 
Merck KGaA, Germany  -   80   -   80 
Merck Santé S.A.S., France  20.356   25.547   20.356   25.547 
Merck S.A., Chile  78   26   78   26 
Merck18.Allg.Beteiligungs GmbH  131   -   131   - 
Merck S.A., Colombia  2   4   2   4 
Merck S.A., Argentina  139   17   139   17 
EMD Performance Materials Corp., USA  4   69   4   69 
EMD Millipore Corporation  7   -   7   - 
Merck Performance Materials Germany GmbH  -   22   -   22 
Sigma- Aldrich Brasil Ltda  382   253   382   253 
Merck S.A., Brasil  530   720   -   - 
Merck Holdings G.K., Japão  -   12   -   12 
Merck Peruana S.A., Peru  -   2   -   2    _______ _______ ________ ________ 
Total  21.629   26.752   21.099   26.032     _______ _______ ________ ________     _______ _______ ________ ________ 

Custo Consolidado Controladora ____________________ ____________________
    2021 2020 2021 2020    _______ _______ ________ ________ 
Merck KGaA, Germany  -   (256)  -   (256)
Merck Santé S.A.S., France  -   (21.097)  -   (21.097)
EMD Millipore Corporation  (50)  -   (50)  - 
EMD Performance Materials Corp., USA  -   (97)  -   (97)
Merck Performance Materials Germany GmbH  -   (30)  -   (30)
Merck Life Science Private LTD  (2)  -   (2)  - 
Merck S.A., Chile  (42)  (21)  (42)  (21)
Merck S.A., Colombia  -   (2)  -   (2)
Merck Santé S.A.S.  (17.017)  -   (17.017)  - 
Merck Peruana S.A., Peru  -   (1)  -   (1)
Merck18.Allg.Beteiligungs GmbH  (150)  -   (150)  - 
Merck Holdings G.K., Japão  -   (20)  -   (20)
Merck S.A., Brasil  (359)  (436)  -   - 
Merck S.A., Argentina  (152)  (11)  (152)  (11)
Sigma-Aldrich Brasil Ltda., Brazil  (265)  (153)  (265)  (153)
Sigma-Aldrich Foreign Holding Co., USA  (3)  (5)  -   - 
Sigma-Aldrich International GmbH, Switzerland  -   (1)  -   -    _______ _______ ________ ________ 
Total  (18.040)  (22.130)  (17.678)  (21.688)    _______ _______ ________ ________     _______ _______ ________ ________ 
A Companhia possui mútuo a receber da controlada Sigma no valor de R$ 62.009 que se mantém desde 2019. 
A quantia recebida pela controlada está livre de quaisquer encargos, juros, despesas, tributos, taxas e contribuições 
de qualquer natureza garantindo-lhe a plena recuperação do valor emprestado na sua equivalência original e o prazo 
de vencimento é indeterminado. A Companhia não paga dividendos mínimos obrigatórios desde 2018, calculado em 
R$ 7.049 (2018), R$ 15.729 (2019); R$ 19.736 (2020) e R$ 41.824 (2021) totalizando R$ 84.338. Este valor está con-
tabilizado no passivo circulante. Remuneração do pessoal-chave da administração.   No exercício de 2021, a maior 
e a menor remuneração atribuídas aos dirigentes, pagas no mês de dezembro, foram, respectivamente, de R$ 260 e 
R$ 69 (R$ 148 e R$ 65 em 2020). O montante pago durante o exercício que afetou o resultado foi de R$ 6.593 (R$ 
7.181 em 2020). A Companhia possui funcionários de várias áreas diferentes alocados na folha de pagamento que 
prestam serviços para outras empresas do grupo. Esses custos são reembolsados mensalmente para a Merck Brasil. 
Em 2021 o total de custo reembolsado para a Merck Brasil foi de R$ 8.611 (R$ 18.171 em 2020). 16. Investimento: 
Em 2016 a Companhia obteve o controle da Sigma-Aldrich Brasil Ltda., ao fi nal desse mesmo exercício a controlada 
apresentou um passivo a descoberto tendo que a controladora descontinuar o reconhecimento na linha de investi-
mento e passando a reconhecer no passivo não circulante, como provisão para provável perda com investida. Esta 
apresentação foi feita até 2018, em 2019 a controlada recebeu um aporte de capital e fi nalizou o exercício com lucro 
possibilitando assim que a Companhia volte apresentar esse valor na linha de investimento.

2021 ______________________________________________________________________
Empresa % Total do Total do Capital Patrimônio Lucro ou
Controlada Participação Ativo Passivo Social Líquido prejuízo ___________ _______ _______ _______ _________ ________
Sigma Aldrich Brasil Ltda 100% 123.854 114.446 129.736  9.407   6.850 
  31/12/2020 Resultado de equivalência Patrimônio Líquido 31/12/2021 _________ _______________________ _________________ _________
Controlada 
Sigma Aldrich Brasil Ltda  2.557   6.850   9.407   9.407
 2020 ______________________________________________________________________
Empresa % Total do Total do Capital Patrimônio Lucro ou
Controlada Participação Ativo Passivo Social Líquido prejuízo ___________ _______ _______ _______ _________ ________
Sigma Aldrich Brasil Ltda 100% 100.063 97.506 117.236  2.557   (2.693)
  31/12/2019 Resultado de equivalência Patrimônio Líquido 31/12/2020 _________ _______________________ _________________ _________
Controlada
Sigma Aldrich Brasil Ltda  5.250   (2.693)  2.557   2.557 
17. Fornecedores - Terceiros: Consolidado Controladora ____________________ ____________________
    2021 2020 2021 2020    _______ _______ ________ ________ 
Contas a Pagar terceiros no exterior 12.271 17.270 12.267 17.268
Contas a Pagar terceiros no país 139.719 110.806 130.858 104.724    _______ _______ ________ ________ 
     151.990 128.076 143.125 121.992    _______ _______ ________ ________     _______ _______ ________ ________ 
18. Impostos e contribuições a recolher: Consolidado Controladora ____________________ ____________________
    2021 2020 2021 2020    _______ _______ ________ ________ 
ISS a recolher   316   365   139   212 
ICMS a recolher (1)  1.506   (722)  1.506   (722)
PIS e COFINS a recolher (2)  29.849   3.975   28.919   1.184 
IPI a recolher  103   3.610   -   3.552 
IR sobre serviço prestado  110   121   86   103 
Imposto de renda e contribuição Social sobre o lucro (3)  -   971   -   282    _______ _______ ________ ________ 
Total  31.885   8.319  30.650 4.611    _______ _______ ________ ________     _______ _______ ________ ________ 
(1) Em 2020 o pagamento de ICMS foi feito por estimativa, isso acabou gerando um crédito que foi compensado no 
exercício seguinte. (2) Em 2021 foi visto que havia a necessidade de correção na classifi cação fi scal de alguns itens 
comercializado pela Companhia. Tendo em vista as consequências jurídicas decorrentes da retifi cação das Decla-
rações de Importação (DI) registradas nos últimos 5 anos para a alteração dos códigos de NCM, a companhia prevê 
pagar um montante já registrado no passivo circulante no valor de R$ 28.224. Por este motivo o aumento signifi cativo 
apresentado neste grupo. (3) Em 2020, está sendo apresentado a provisão para imposto de renda e contribuição so-
cial no passivo devido ao valor provisionado estar maior do que o valor do adiantamento até a data do encerramento.
19. Salários, provisão para férias e 13º Salário: Consolidado Controladora ____________________ ____________________
    2021 2020 2021 2020    _______ _______ ________ ________ 
Encargos a recolher s/ folha de pagamento 10.751 11.792 10.538 11.562
Provisão de férias 9.527 8.198 9.523 8.143
Provisão participação no resultado 14.686 10.838 14.686 10.838
Outras provisões (1)  11.519   4.937   9.499   3.429    _______ _______ ________ ________ 
 Total 46.483   35.765 44.246 33.972    _______ _______ ________ ________     _______ _______ ________ ________ 
(1) O aumento signifi cativo no grupo Outros refere-se a provisões referentes a multa contratual do Bradesco Saúde 
devido a excedente de sinistro em 2021, rescisão de um membro da diretoria que se fez necessário a reposição do 
fundo de pensão, saldo a pagar ao fornecedor de ticket por não utilização em 2021 devido ao home offi  ce. Todos os 
valores citados até o momento serão pagos no decorrer do exercício de 2022 e o saldo de Outros também inclui INSS 
a recolher sobre licença maternidade onde a Companhia se benefi ciou com créditos porém corre o risco de recolher 
dos últimos 5 anos e com isso foi feito uma provisão.
20. Provisões diversas: Passivo Circulante Consolidado Controladora ____________________ ____________________
    2021 2020 2021 2020    _______ _______ ________ ________ 
Provisões com despesas para Congressos, feiras e outros 17.159 14.146 15.301 11.537
Provisão com campanha comercial  3.473   2.873   3.473   2.873 
Provisão para comissões de terceiros  2.865   2.175   2.865   2.175 
Provisão para multa contractual (1)  3.418   -   3.418   - 
Provisão para devolução  1.815   1.816   1.816   1.816    _______ _______ ________ ________ 
     28.730 21.010 26.873 18.401    _______ _______ ________ ________     _______ _______ ________ ________ 
(1) O valor provisionado está relacionado aos custos envolvidos na destruição, custos de API e matéria-prima adquiri-
da para produzir novos lotes de pedido confi rmado de um dos produtos comercializados pela Companhia.
Passivo não Circulante Consolidado Controladora ____________________ ____________________
    2021 2020 2021 2020    _______ _______ ________ ________ 
Provisões Diversas (1) 7.332 3.610 6.044 1.937
Provisões Benefício LTIP (2) 4.240 2.586 4.022 2.586
Provisão para restruturação (3) 15.567 6.110 565 565    _______ _______ ________ ________ 
     27.139 12.306 10.631 5.088    _______ _______ ________ ________     _______ _______ ________ ________ 
(1) O aumento signifi cativo em 2021 consiste em uma provisão com despesas de consultoria e outras despesas rela-
cionadas ao levantamento de crédito de PIS e COFINS, conforme mencionado na nota 9 (1) e também pela provisão 
de uma potencial multa por atraso na entrega à órgão público de um dos produtos comercializados pela Companhia.  
(2) LTIP (Long Term Incentive Plan) - Plano de incentivo a longo prazo destinados as diretorias. (3) Em 2021 foi feito 
uma provisão para remediação de solo no valor de R$ 9.443, referente a planta de Duque de Caxias que pertence 
a controlada Sigma, o montante consiste em uma previsão de gastos para o processo de descontaminação do solo 
causado pelo incêndio. Este valor complementa a provisão já registrada em 2016 em que a Companhia prevendo o 
fechamento de uma das plantas da empresa adquirida, instalada em Xerém - Duque de Caxias/RJ, registrou uma pro-
visão de restruturação que suportasse alguns dos gastos necessários para esta realização e que vem sendo baixada 
conforme esses gastos ocorrem. 21.  Imposto de renda e contribuição social: A conciliação da despesa calculada 
pela aplicação das alíquotas fi scais combinadas e da despesa de imposto de renda e contribuição social debitada em 
resultado é demonstrada como segue:
 Consolidado Controladora ____________________ ____________________
    2021 2020 2021 2020    _______ _______ ________ ________ 
Lucro contábil antes do imposto de renda e da 
 contribuição social  259.473   141.938   257.644   119.474     _______ _______ ________ ________ 
Taxa nominal de imposto de renda e contribuição social (%) 34% 34% 34% 34%
Expectativa de (despesa) receita de IR e CS  (88.221)  (48.259)  (87.599)  (40.621)    _______ _______ ________ ________ 
Ajuste dos encargos à taxa efetiva: 
Despesas indedutíveis /receitas não tributáveis:
 - Permanente
Incentivos Fiscais  5.449   6.418   5.449   6.418 
Ajuste de Transfer Price  (1.360)  (680)  (680)  (680)
Brindes  (951)  (1.454)  (951)  (1.454)
Equivalencia Patrimonial  2.333   -   2.333   - 
Despesa Financeira SCP  -   (15.017)  -   - 
Outros  (624)  152   (96)  (38)
 Imposto de renda/contribuição social diferidos  18.884   (7.287)  17.687   (4.115)
 Imposto de renda/contribuição social correntes  (102.257)  (51.552)  (99.231)  (32.260)    _______ _______ ________ ________ 
Total dos impostos  (83.373)  (58.839)  (81.544)  (36.375)    _______ _______ ________ ________     _______ _______ ________ ________ 
O imposto de renda e a contribuição social diferidos na controladora são registrados para refl etir os efeitos fi scais 
futuros atribuíveis às diferenças temporárias entre as bases fi scais de ativos e passivos e seus respectivos valores 
contábeis. O imposto de renda e a contribuição social diferidos são fundamentados na expectativa de geração de 
lucros tributáveis futuros na controladora e no consolidado, sendo o valor contábil do ativo fi scal diferido revisado 
periodicamente e as projeções revisadas anualmente. Caso haja fatores relevantes que venham a modifi car as pro-
jeções, estas são revisadas durante o exercício pela Diretoria. O imposto de renda e a contribuição social diferidos 
têm a seguinte origem:
 Consolidado Controladora ____________________ ____________________
    2021 2020 2021 2020    _______ _______ ________ ________ 
Circulantes
 Provisão para créditos de liquidação duvidosa  4.477   6.184   2.834   5.929 
 Provisão para assistência Médica  9.714   8.940   9.714   8.940 
 Provisão para participação no resultado  14.385   10.414   14.385   10.414 
 Provisão para estoques  37.738   30.841   34.724   25.367 
 Contas a pagar  31.127   21.515   25.348   15.902 
 Outras provisões  11.671   10.724   10.701   9.486 
 Provisão para contingências (1)  55.471   28.582   46.723   19.074 
 Outras provisões não circulantes (2)  17.986   7.971   10.671   7.971 
 Prejuízo Fiscal  12.555   10.422   -   - 
Provisão correntes - reestruturação  2.218   2.980   -   - 
      197. 342   138.575   155.100   103.083     _______ _______ ________ ________ 
Alíquota fi scal combinada 34% 34% 34% 34%
      67.096   47.115   52.734   35.048     _______ _______ ________ ________ 
(1) Conforme já mencionado na Nota 18 o aumento signifi cativo deve-se a provisão de uma potencial multa por 
atraso na entrega à órgão público de um dos produtos comercializados pela Companhia; (2) Esta despesa refe-
re-se a provisão feita no ano da incorporação da controlada, visando compensar os gastos de reestruturação com 
pessoal e despesas com manutenção na planta de Duque de Caxias/RJ e em 2021 foi feito uma provisão para 
remediação do solo.

Sábado, domingo e segunda-feira, 30/04, 01 e 02/05/2022
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continua...

Movimentação do saldo do imposto de renda e a contribuição social diferidos:
 Consolidado Controladora ____________________ ____________________
    2021 2020 2021 2020    _______ _______ ________ ________ 
Saldo inicial  47.115   54.401   35.048   39.163 
Adições  19.981   -   17.686   - 
Exclusão -   (7.286) -   (4.115)    _______ _______ ________ ________ 
Saldo fi nal do diferido  67.096   47.115   52.734   35.048     _______ _______ ________ ________ 
As estimativas de recuperação dos créditos tributários foram fundamentadas no histórico de lucratividade da Compa-
nhia a análise de lucro tributável para os próximos exercícios. Consequentemente, as estimativas estão sujeitas a não 
se concretizarem no futuro, tendo em vista as incertezas inerentes a essas previsões.
22.    Benefícios a empregados: Controladora e Consolidado 2021 2020    ______ ______
Plano de assistência médica 3.842 5.006
Benefício aposentado 19.421 20.937    ______ ______
    23.263 25.943    ______ ______    ______ ______
a. Plano de assistência médica: A Companhia oferece benefício de assistência médica para seus empregados e 
respectivos dependentes através de contratos de pré-pagamento fi rmados juntos às operadoras Unimed e Golden 
Cross. O nível do benefício oferecido pela Companhia é defi nido em função do cargo / posição do empregado. Atu-
almente a forma de custeio praticada não prevê contribuição fi xa. Entretanto, para usuários da operadora Golden 
Cross, que optaram por um plano superior ao designado para o seu nível hierárquico, houve contribuição fi xa por um 
período. Pelo fato de haver contribuição fi xa mensal no caso de upgrade, a Companhia necessita oferecer a extensão 
do benefício por assistência médica no caso de desligamento do empregado, por demissão sem justa causa ou apo-
sentadoria, conforme determina os artigos 30 e 31 da Lei. 9.656/98.
Movimentação do plano de assistência médica   2021 2020    ______ ______
Passivo líquido reconhecido no início do exercício 5.006 2.683
Pagamentos de benefícios do empregador (2.514) -
Custo do serviço - -
Reconhecido no patrimônio 967 2.122
Juros sobre obrigação atuarial 383 201    ______ ______
Passivo líquido reconhecido no fi nal do exercício 3.842 5.006    ______ ______    ______ ______
Informações de participantes
    2021  2020     ______ ______
Empregados ativos 186 91
Idade média 70 63
Empregados assistidos 81 101
Informações adicionais
Custo de serviço do benefício esperado para o próximo ano fi scal é de R$ 330.
Premissas adotadas
Econômicas: 2021  2020    _________ _________
Taxa de desconto 8,73% a.a. 7,74% a.a.
Taxa de infl ação de longo prazo 3,25% a.a. 3,25% a.a.
A infl ação médica em 2021 é 8,19% (9,96% em 2020). c. Benefício de pensão a funcionários aposentados (pla-
no de benefício defi nido): Um plano de benefício defi nido é um plano de benefício pós-emprego que não o plano 
de contribuição defi nida. A obrigação líquida da Companhia quanto aos planos de pensão de benefício defi nido é 
calculada individualmente para cada plano através da estimativa do valor do benefício futuro que os empregados 
auferiram como retorno pelos serviços prestados no período atual e em períodos anteriores; aquele benefício é 
descontado ao seu valor presente. Quaisquer custos de serviços passados não reconhecidos e os valores justos de 
quaisquer ativos do plano são deduzidos. A taxa de desconto é o rendimento apresentado na data de apresentação 
das demonstrações fi nanceiras para os títulos de dívida de primeira linha e cujas datas de vencimento se aproximem 
das condições das obrigações da Companhia e que sejam denominadas na mesma moeda na qual os benefícios têm 
expectativa de serem pagos. O cálculo é realizado anualmente por um atuário qualifi cado e quando o cálculo resulta 
em um benefício para a Companhia, o ativo a ser reconhecido é limitado ao total de quaisquer custos de serviços pas-
sados não reconhecidos e o valor presente dos benefícios econômicos disponíveis na forma de reembolsos futuros 
do plano ou redução nas futuras contribuições ao plano. Para calcular o valor presente dos benefícios econômicos, 
consideração é dada para quaisquer exigências de custeio mínimas que se aplicam a qualquer plano na Companhia. 
Um benefício econômico está disponível se ele for realizável durante a vida do plano, ou na liquidação dos passivos 
do plano. Quando os benefícios de um plano são incrementados, a porção do benefício aumentado relacionado ao 
serviço passado dos empregados é reconhecida no resultado pelo método linear ao longo do período médio até que 
os benefícios se tornem direito adquirido. Na condição em que os benefícios se tornem direito adquirido imediatamen-
te, a despesa é reconhecida imediatamente no resultado. d. A Companhia contabiliza os ganhos e perdas atuariais 
resultantes de planos de benefício defi nido em conta de patrimônio líquido, conforme disposto no parágrafo 93 A do 
pronunciamento técnico CPC 33. e. A Companhia, por liberalidade, concede a alguns funcionários aposentados o 
benefício de pagamento de pensão, cujo défi cit atuarial, em 31 de dezembro de 2021, é de R$ 19.421 (R$ 20.937 
em 2020), determinado com base em cálculos do atuário independente. A Companhia tem o compromisso de cobrir 
eventuais insufi ciências patrimoniais desse plano de pensão.
     2021 2020    ______ ______
Valor presente das obrigações atuariais total ou parcialmente cobertas  20.937 23.946
Valor justo dos ativos  (1.516) (3.009)    ______ ______
(Passivo) a ser reconhecido no Balanço Patrimonial  19.421 20.937    ______ ______    ______ ______
A Companhia, também por liberalidade, instituiu durante o ano de 2003, o MerckPrev, cujo objetivo é complementar 
a aposentadoria de seus funcionários. O MerckPrev é um plano de benefícios do tipo contribuição defi nida e é admi-
nistrado pela Metlife - Administradora de Fundos Multipatrocinados Ltda. Durante o exercício, a Companhia contribuiu 
com R$ 3.727 (R$ 3.244 em 2020) para a MerkPrev. Ativos, Contribuições e benefícios utilizados: O valor do ativo 
do plano a ser considerado em 31 de dezembro de 2021 é de R$ 3.727 (R$ 3.244 em 2020). Esse valor corresponde à 
contribuição que foi realizada pela Merck S.A., no mês de dezembro, para fazer face aos pagamentos dos benefícios 
ao longo do exercício seguinte e passou a ser reconhecida como um ativo do plano a partir do ano de 2007.
Premissas adotadas 2021 2020    ___________ __________
Econômicas: 
Taxa de desconto 8,52% a.a. 6,64% a.a.
Taxa de retorno esperado dos ativos 6,64% a.a. 6,69% a.a.
Taxa de crescimento dos benefícios (1) 3,25% a.a. 3,25% a.a.
Infl ação (2) 3,25% a.a. 3,25% a.a.
Fator de capacidade 
Demográfi cas: 98% 98%
Tábua de Mortalidade AT-2000 (3) AT-2000 (3)
Notas: (1) Os benefícios são reajustados anualmente com base na variação do INPC, e sem ganhos reais; (2) Incluída 
nas demais taxas apresentadas; (3) Tábua segregada por sexo, constituída com base na AT-2000 basic desagravada 
em 10%.
Movimentação no valor presente das obrigações 2021 2020    ________ ________
Passivo no início do exercício (20.937) (23.946)
Receitas (2.211) (235)
Contribuições reais da Companhia 3.727 3.244    ________ ________
Passivo a ser reconhecido do fi nal do exercício (19.421) (20.937)    ________ ________    ________ ________

Despesa reconhecida no resultado 2021 2020    ________ ________
Reconhecimento dos efeitos no ORA (933) 1.259
Custo dos juros (1.278) (1.494)    ________ ________
Total (2.211) (235)    ________ ________    ________ ________
Custo dos juros 
Evolução do valor presente das obrigações 2021 2020
Valor presente das obrigações no início do exercício 24.181 27.296
Custo dos juros 1.492 1.712
Benefícios pagos (3.533) (3.419)
Perda no valor presente das obrigações 1.007 (1.408)
Valor presente das obrigações no fi nal do exercício 23.147 24.181    ________ ________
Evolução do valor justo dos ativos 2021 2020    ________ ________
Valor justo dos ativos no início do exercício 3.244 3.350
Rendimento esperado do valor justo dos ativos 215 218
Contribuições reais da empresa 3.727 3.244
Benefícios pagos (3.533) (3.419)
Perda no valor justo dos ativos 74 (149)    ________ ________
Valor justo dos ativos no fi nal do exercício 3.727 3.244    ________ ________
Total líquido das obrigações  19.421 20.937    ________ ________    ________ ________
Benefícios de Aposentadoria 2021 2020    ________ ________
Número de aposentados 11 14
Idade média (Anos) 83 83
Benefício médio mensal (1) 29.360 21.042
(1) Valor médio no conceito de capacidade que signifi ca o benefício médio mensal informado no relatório do IAS 19 é 
proveniente da folha de benefícios informada acrescida do conceito de pico (IPCA dez/19 a Nov/20 - de acordo com 
o reajuste dos benefícios) e do fator de capacidade (100%). O Fator de capacidade é aplicado sobre os benefícios, 
a fi m de determinar um valor médio e constante, em termos reais, durante o período de um ano. 23. Provisão para 
contingências: A Companhia é parte (pólo passivo) em ações judiciais e processos administrativos perante vários 
tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões tributárias, 
trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, com base em informações de seus assessores ju-
rídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações trabalhistas, com base na experiência anterior 
referente às quantias reivindicadas, constituiu provisão em montante considerado sufi ciente para cobrir as prováveis 
perdas estimadas com as ações em curso, como se segue:
 Consolidado Controladora ____________________ ____________________
    2021 2020 2021 2020    _______ _______ ________ ________ 
Provisão para processos administrativos e cíveis 1.076 920 1.076 920
Provisão para processos tributários 986 970 400 396
Provisão para processos trabalhistas 22.291 25.158 16.459 17.410    _______ _______ ________ ________ 
Total 25.023 27.048 17.935 18.726    _______ _______ ________ ________     _______ _______ ________ ________ 
A Companhia possui depósitos judiciais para alguns processos em curso, como apresentado abaixo, porém nem 
todos estão provisionados.
Depósitos Judiciais Consolidado Controladora ____________________ ____________________
    2021 2020 2021 2020    _______ _______ ________ ________ 
Depósitos para processos administrativos e cíveis 1.904 2.088 1.904 2.088
Depósitos para processos tributários 1.532 1.316 1.532 1.316
Depósitos para processos trabalhistas 5.642 5.614 4.841 4.793    _______ _______ ________ ________ 
Total 9.078 9.018 8.277 8.197    _______ _______ ________ ________     _______ _______ ________ ________ 
Movimentação dos processos por exercício
Controladora 2020 2021 __________ ________________________________
    Saldo Final Adição Baixa Saldo Final    __________ _______ _______ __________ 
Provisão para processos administrativos e cíveis  920   156   -   1.076 
Provisão para processos tributários  396   4   -   400 
Provisão para processos trabalhistas  17.410   8   (959)  16.459     __________ _______ _______ __________ 
     18.726   168   (959)  17.935    __________ _______ _______ __________     __________ _______ _______ __________ 
 2019 2020 __________ ________________________________
    Saldo Final Adição Baixa Saldo Final    __________ _______ _______ __________ 
Provisão para processos administrativos e cíveis  63   911   (54)  920 
Provisão para processos tributários  263   161   (28)  396 
Provisão para processos trabalhistas  13.411   7.682   (3.683)  17.410    __________ _______ _______ __________ 
     13.737   8.754   (3.765)  18.726     __________ _______ _______ __________     __________ _______ _______ __________ 
Consolidado 2020 2021 __________ ________________________________
    Saldo Final Adição Baixa Saldo Final    __________ _______ _______ __________ 
Provisão para processos administrativos e cíveis  920   156   -   1.076 
Provisão para processos tributários  970   16   -   986 
Provisão para processos trabalhistas  25.158   217   (2.414)  22.961    __________ _______ _______ __________ 
     27.048   389   (2..018)414)  25.419     __________ _______ _______ __________     __________ _______ _______ __________ 
 2019 2020 __________ ________________________________
    Saldo Final Adição Baixa Saldo Final    __________ _______ _______ __________ 
Provisão para processos administrativos e cíveis  63   911   (54)  920 
Provisão para processos tributários  828   170   (28)  970 
Provisão para processos trabalhistas  23.177   8.046   (6.065)  25.158    __________ _______ _______ __________ 
     24.068   9.127   (6.147)  27.048     __________ _______ _______ __________     __________ _______ _______ __________ 
Ainda, a Companhia possui causas trabalhistas, judiciais e cíveis no montante de R$ 271.225
(R$ 251.370 em 2020), cujas probabilidade de perda de acordo com seus assessores jurídicos estão classifi cadas 
como possível, para as quais nenhuma provisão foi constituída. A principal causa possível refere-se a uma ação 
pública movida pelo Estado de São Paulo sob a alegação de distribuição indevida do produto Raptiva. Em 2020 o 
processo encerrou o exercício com uma previsão de perda no valor de R$ 100.000 que se manteve em 2021 sem 
correções. Em Outubro de 2021 foi julgado como improcedente, porém o Estado de São Paulo apresentou recurso e 
em Dezembro de 2021 a Companhia apresentou resposta ao recurso, o processo agora seguiu para a avaliação do 
Tribunal de Justiça de São Paulo. A chance de prognóstico para o caso permanece como possível. 24. Patrimônio 
Líquido: (i)  Capital social: O Capital subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2021 e 2020 está representado 
por R$ 733.689.397 ações ordinárias, de valor nominal de R$ 1,00 (um Real) cada uma, totalizando um montante de 

R$ 733.689. Ao fi nal do exercício o capital social total está representado da seguinte forma:
       2021  2020     ___________ ___________
Domiciliados no exterior Millipore International Holding S.à r.l. 733.689.397 733.689.397
Domiciliados no exterior Merck Chemical B.V. 1 1     ___________ ___________
       733.689.398 733.689.398     ___________ ___________     ___________ ___________
(i) Reserva de lucros: b) Reserva legal: Constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social 
nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. Em 2021, a Companhia constituiu 
R$ 8.805 de reserva legal (R$ 4.155 em 2020). c) Reserva de lucros: É destinada à aplicação em investimentos 
previstos no orçamento de capital, conforme proposta previamente aprovada pela Diretoria para o exercício fi ndo 
em 31 de dezembro de 2021. Em 2021, a Companhia transferiu para a reserva de lucro R$ 114.749 (R$ 48.102 em 
2020). d) Reserva de Incentivos Fiscais: Em 2021, o montante de R$ 10.722 (R$ 11.106, em 2020), refere-se às 
subvenções governamentais decorrentes de incentivos fi scais, que foram registradas no resultado do período como 
redução do imposto apurado, em atendimento ao Pronunciamento Técnico CPC 07(R1) - Subvenção e Assistência 
Governamentais/(IAS 20). A parcela do lucro decorrente desses incentivos fi scais é objeto de destinação à Reserva 
de Lucro denominada Reserva de Incentivos Fiscais, em conformidade com o artigo 195-A da Lei nº 6.404/1976, 
a qual somente é utilizada para aumento do capital social ou eventual absorção de prejuízos.  (iii) Dividendos: 
O Estatuto social prevê a distribuição de dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido do exercício ajustado 
na forma da Lei. A Companhia não paga dividendos mínimos obrigatórios desde 2018, conforme já informado na nota 
15 - Partes relacionadas.
Segue abaixo a destinação do resultado: Controladora ___________________
    2021 2020    _______ _______ 
Lucro líquido  176.100   83.099 
Reserva legal   (8.805)  (4.155)
Base para distribuição   167.295   78.944 
Dividendos obrigatórios  (41.824)  (19.736)
Incentivo fi scal   (10.722)  (11.106)    _______ _______ 
Retenção de lucro  114.749   48.102    _______ _______     _______ _______ 
(iv) Perda em transação com entidade sob controle comum: Em 2016, a Companhia adquiriu a controlada Sigma-
-Aldrich Brasil Ltda, tendo em vista que esta controlada apresentava um passivo a descoberto e por se tratar de uma 
operação de empresas sob controle do mesmo grupo, essa perda foi reconhecida no patrimônio líquido, como perda 
em transação com entidade sob controle comum.
Valor da aquisição (72.336)
Total do patrimônio líquido na data da aquisição   24.583
Ajustes posteriores a aquisição  4.327 ______
Total  43.426 ______ ______
(v) Outros resultados abrangentes 2021 2020    ______ ______ 
Fundo de pensão bruto 10.066 9.202
Fundo de pensão, líquido de impostos 1.900 864    ______ ______ 
    11.966 10.066    ______ ______     ______ ______ 
25. Instrumentos fi nanceiros: A Companhia mantém operações com instrumentos fi nanceiros não derivativos. A 
administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos visando 
assegurar sua liquidez e rentabilidade. A política de controle consiste em acompanhamento permanente das condi-
ções contratadas versus condições vigentes no mercado. Todas as operações com instrumentos fi nanceiros estão 
reconhecidas nas demonstrações fi nanceiras da Companhia, conforme o quadro abaixo:
Consolidado  Valor Contábil _____________________
    Classifi cação atual de acordo com CPC 48 31/12/2021 31/12/2020    __________________________________ _________ _________
Ativo fi nanceiro
Caixa e equivalente de caixa Valor justo por meio de resultado  221.871   137.033 
Contas a Receber - Terceiros Custo Amortizado  329.538   319.266 
Contas a Receber - Partes relacionadas Custo Amortizado  92.550   51.359 
Outros ativos Custo Amortizado  25.428   25.427 
Passivo fi nanceiro  
Fornecedores - Terceiros Custo Amortizado  151.998   128.076 
Arrendamento Custo Amortizado  16.804   20.064 
Fornecedores - Partes relacionadas Custo Amortizado  31.687  9.272 
Outras contas a pagar Custo Amortizado  8.695   8.150 
Controladora Valor Contábil _____________________
     Classifi cação atual de acordo com CPC 48 31/12/2021 31/12/2020    __________________________________ _________ _________
Ativo fi nanceiro  
Caixa e equivalente de caixa Valor justo por meio de resultado  220.134   133.916 
Contas a Receber - Terceiros Custo Amortizado  312.789   307.325 
Contas a Receber - Partes relacionadas Custo Amortizado  92.550   45.971 
Outros ativos Custo Amortizado  18.102   18.190 
Mútuo Custo Amortizado  62.009   62.009 
Passivo fi nanceiro  
Fornecedores - Terceiros Custo Amortizado  143.125   121.992 
Fornecedores - Arrendamento Custo Amortizado  16.804   20.064 
Fornecedores - Partes relacionadas Custo Amortizado  23.616   1 
Outras contas a pagar Custo Amortizado  6.243   7.256 
Análise de sensibilidade: A análise de sensibilidade foi realizada para os passivos e ativos sensíveis à variação da 
taxa de câmbio, considerando o saldo em 31 de dezembro de 2021 em moeda original, e que os cenários adicionais 
representam o efeito decorrente da variação na cotação da taxa cambial, de (10%) e (25%), respectivamente.
Consolidado Saldo em dez/2021 em moeda de origem Cenário -10% Cenário -25% ___________________________________ ___________ ___________
 Contas a pagar em USD  454  45   114 
 Contas a pagar em EUR  2.184  218   546 
 Contas a receber em USD   715   72   179 
 Contas a receber em EUR   265   27   66   ___________ ___________
  362  905   ___________ ___________
  ___________ ___________
Controladora Saldo em dez/2021 em moeda de origem Cenário -10% Cenário -25% ___________________________________ ___________ ___________
 Contas a pagar em USD  286 29 72
 Contas a pagar em EUR  1.732 173 433
 Contas a receber em USD   264  26 66
 Contas a receber em EUR   97  10 24  ___________ ___________
  238  595  ___________ ___________  ___________ ___________
Os valores apresentados acima em moeda estrangeira correspondem em Reais a: Contas a pagar: R$ 12.474 mil 
(controladora) e R$ 14.070 (consolidado). Contas a receber: R$ 1.959 mil (Controladora) e R$ 3.552 (Consolidado). 
Para os compromissos intercompany, a Companhia tem como política minimizar o impacto das variações cambiais, 
através da fi xação das importações e serviços em Reais. E demais operações têm seu efeito minimizado, em função 
do hedge natural entre importações e exportações em moeda forte. Em todos os cenários simulados acima, consi-
deramos um risco muito baixo e com mínimo impacto em nossas demonstrações fi nanceiras. Em 2019, a controlada 
Sigma também passou a fi xar as importações e serviços em Reais, reduzindo assim o risco com variação cambial. 
Mensuração dos instrumentos fi nanceiros: Os saldos de caixa e equivalentes de caixa, empréstimos e recebíveis, 
investimentos mantidos até o vencimento, fi nanciamentos, fornecedores e contas a pagar estão mensurados ao custo 
amortizado. Os valores justos dos instrumentos fi nanceiros são equivalentes aos seus valores contábeis. Gerencia-
mento de riscos fi nanceiros: A Companhia possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos 
fi nanceiros: (i) Risco de crédito; (ii) Risco de liquidez; (iii) Risco de mercado. Estrutura de gerenciamento de risco: 
A política da Diretoria é manter uma sólida base de capital para preservar a confi ança do investidor, do credor e do 
mercado e com isso manter o desenvolvimento futuro do negócio. A Diretoria monitora o retorno de capital sobre a 
operação da Companhia através do acompanhamento mensal da realização orçamentária aprovada pela Diretoria. 
A Administração entende que a exposição da Companhia a riscos é remota, sendo o gerenciamento realizado através 
de ferramentas de controle, planejamento e orçamento, coordenadas pela Diretoria. A gestão de caixa é realizada 
de forma conservadora e eventuais sobras de recursos são destinadas a aplicações fi nanceiras em fundos locais, 
atrelados a títulos públicos e livres de risco. (i) Risco de crédito: A Administração da Companhia estabeleceu uma 
política de crédito sob a qual todo o novo cliente tem sua capacidade de crédito analisada individualmente com base 
nos termos e nas condições padrão de pagamento e entrega serem oferecidos. A análise inclui avaliações externas 
(ex: balanços publicados e SERASA) e referências comerciais (ex: associações das indústrias do segmento farma-
cêutico, químico e afi ns). Os limites de compras são estabelecidos para cada cliente e representam os montantes 
máximos em aberto sem exigir a aprovação da Administração; estes limites são revisados anualmente ou sempre que 
houver necessidade. Clientes que falharem em cumprir com o limite de crédito estabelecido somente poderão operar 
com a Companhia em base de pagamentos antecipados ou mediante acordo judicial e com apresentação de alguma 
garantia real. Grande parte dos clientes tem operado com a Companhia há mais de quatro anos, com raro prejuízo. 
No monitoramento do risco de crédito dos clientes, estes são agrupados de acordo com suas características de 
crédito, incluindo se são públicos ou privados (distribuidores e varejistas) e existência de difi culdades fi nanceiras 
anteriores. O contas a receber de clientes e outros créditos são relacionados principalmente aos clientes públicos. 
Clientes privados classifi cados como de “alto risco” são colocados em uma lista de clientes restritos e monitorados 
pela Administração, sendo que suas vendas futuras são feitas com base em pagamentos antecipados ou mediante 
a apresentação de garantias reais. No caso de clientes públicos, as vendas são realizadas para o distribuidor, que 
assume o risco da venda para o cliente público.   Do montante de contas a receber em 31 de dezembro de 2021, 
5% encontravam em atraso (5% em 2020), sendo 1%, correspondentes a clientes públicos (3% em 2020), que his-
toricamente representam um baixo risco de perda. A Companhia registrou uma provisão para perdas de crédito 
esperadas que representa sua estimativa de perdas com relação ao contas a receber de clientes. A tabela a seguir 
fornece informações sobre a exposição ao risco de crédito para o contas a receber de clientes e ativos contratuais 
para clientes individuais em 31 de dezembro de 2021.
 Consolidado ________________________________________________________
  Até Até Até Entre
Ativos fi nanceiros Total 90 dias 180 dias 1 ano 1 e 3 anos _______ _______ _______ _______ _________
Ativo circulante  
Caixa e equivalente de caixa  221.871   221.871   -   -   - 
Contas a Receber - Terceiros  329.538   319.968   2.147   2.967   4.456 
Contas a Receber - Partes relacionadas  92.550  6.011  9.119  12.463  64.957
Outros ativos  25.428   -   -   25.428   - 
 Controladora ________________________________________________________
  Até Até Até Entre
Ativos fi nanceiros Total 90 dias 180 dias 1 ano 1 e 3 anos _______ _______ _______ _______ _________
Ativo circulante
Caixa e equivalente de caixa  220.134   220.134   -   -   - 
Contas a Receber - Terceiros  312.789   307.201   1.196   1.944   2.448 
Contas a Receber - Partes relacionadas  92.550   6.011   9.119   12.463   64.957 
Outros ativos  18.102   -   -   18.102   - 
Ativo não circulante
Empréstimo à controlada - Mútuo  62.009   -   -   -   62.009 
(xiv) Risco de liquidez: A Companhia utiliza seus recursos principalmente com gastos de capital, despesas opera-
cionais, tributos e dividendos. Historicamente, as condições são atendidas com recursos gerados internamente, por 
recebíveis e realizáveis de curto e longo prazos. Estas origens de recursos somadas à posição fi nanceira da Compa-
nhia tendem a continuar permitindo o cumprimento dos requisitos de capital necessários à sua operação. Exposição 
ao risco de liquidez: A seguir, estão os saldos vencidos de passivos fi nanceiros por faixa de vencimento na data das 
demonstrações fi nanceiras:
 Consolidado ________________________________________________________
  Até Até Até Entre
Passivos fi nanceiros Total 90 dias 180 dias 1 ano 1 e 3 anos _______ _______ _______ _______ _________
Passivo circulante  
Fornecedores - Terceiros  151.990   148.145   236   704   2.905 
Fornecedores - Arrendamento  3.355   3.355   -   -   - 
Fornecedores - Partes relacionadas  31.687   22.930   28   8.592   137 
Outras contas a pagar  8.695   8.695   -   -   - 
Passivo não circulante 
Passivo de arrendamento  13.449  - -  -   13. 449 
 Controladora ________________________________________________________
  Até Até Até Entre
Passivos fi nanceiros Total 90 dias 180 dias 1 ano 1 e 3 anos _______ _______ _______ _______ _________
Passivo circulante  
Fornecedores - Terceiros  143.125   142.507   34   291   293 
Fornecedores - Arrendamento  3.355   3.355   -   -   - 
Fornecedores - Partes relacionadas  23.616   22.930   28   521   137 
Outras contas a pagar  6.243   6.243   -   -   - 
Passivo não circulante  
Passivo de arrendamento 13.449   -  -  - 13.449 
(xv) Risco de Mercado: Risco de mercado é o risco de que alterações de preços de mercado - tais como taxa de 
câmbio e taxa de juros - irão afetar os ganhos da Companhia ou o valor de seus instrumentos fi nanceiros. O objetivo 
do gerenciamento de risco do mercado é gerenciar e controlar as exposições a risco de mercado, dentro de parâme-
tros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno. a. Risco de taxas de câmbio: Decorre da possibilidade de os-
cilações das taxas de câmbio do dólar norte-americano e do Euro. A viabilização fi nanceira do projeto da Companhia 
baseou-se no acordo fechado com todas as Partes relacionadas da Companhia no exterior, em que as importações 
passaram a ser liquidadas em moeda nacional, Real (R$), desde 2009. Com isso foi reduzida a probabilidade de risco 
por se tratar do maior volume negociado com este mercado.
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Notas explicativas às demonstrações fi nanceiras - (Em milhares de Reais, exceto quando indicado em contrário)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A exposição cambial da Companhia em 31 de dezembro de 2021 está concentrada em liquidações referentes a im-
portações e exportações negociadas com clientes e fornecedores no exterior, no montante de R$ 17.622 (R$ 26.554 
em 2020). b. Risco de taxas de juros: Decorre da possibilidade da Companhia sofrer ganhos ou perdas decorrentes 
de oscilações de taxas de juros incidentes sobre seus passivos fi nanceiros. Este risco não é signifi cativo para a 
Companhia.
26. Receita líquida de vendas: Consolidado Controladora ____________________ ____________________
    2021 2020 2021 2020    ________ ________ ________ ________ 
Receita Bruta com produtos fabricados  1.150.358   1.220.217   1.150.358   1.068.921 
Receita Bruta com revenda  821.144   690.213   649.083   547.439 
Receita Bruta de serviço  15.658   14.295   15.658   14.295 
Deduções sobre vendas:  
Devoluções de vendas  (140.814)  (119.591)  (117.698)  (100.507)
Impostos sobre vendas  (165.149)  (168.618)  (147.894)  (133.537)    ________ ________ ________ ________ 
Receita Operacional Líquida  1.681.197   1.636.515   1.549.506   1.396.611     ________ ________ ________ ________     ________ ________ ________ ________ 
27. Custo dos produtos vendidos: Consolidado Controladora ____________________ ____________________
    2021 2020 2021 2020    ________ ________ ________ ________ 
Custo dos produtos fabricados vendidos  (503.267)  (517.875)  (416.790)  (389.522)
Custo dos produtos de revenda vendidos  (319.624)  (366.146)  (319.624)  (366.146)    ________ ________ ________ ________ 
Custo dos produtos vendidos  (822.892)  (884.021)  (736.414)  (755.668)    ________ ________ ________ ________     ________ ________ ________ ________ 
28. Despesas administrativas: Consolidado Controladora ____________________ ____________________
    2021 2020 2021 2020    ________ ________ ________ ________ 
Alugueis   (8.952)  (8.196)  (8.578)  (7.937)
Consultoria (2)  (7.089)  (11.345)  (7.025)  (11.038)
Depreciação   (42.400)  (44.736)  (42.391)  (44.660)
Despesas com Pessoal   (369.549)  (363.566)  (354.766)  (332.551)
Impostos   (19.301)  (27.480)  (18.682)  (28.849)
Informática   (34.175)  (25.085)  (32.771)  (24.118)
Seguro   (2.276)  (1.991)  (2.276)  (1.991)
Serviços   (26.786)  (27.659)  (24.066)  (24.745)
Telecomunicações (2)  (820)  (1.768)  (796)  (1.692)
Viagens (2)  (3.252)  (6.287)  (3.244)  (6.171)
Outras despesas (1)  (88.941)  (31.531)  (61.733)  (18.237)    ________ ________ ________ ________ 
Total  (603.541)  (549.644)  (556.327)  (501.989)    ________ ________ ________ ________     ________ ________ ________ ________ 
(1) Em 2021, o aumento em outras despesas na controladora deve-se a um aumento relevante na provisão de esto-
que obsoleto devido a descontinuação de um produto de revenda, aumento em aluguel de Hardware a fi m de atender 
a demanda de notebook para mais funcionários e alguns prestadores, para que os mesmos pudessem trabalhar 
de home offi  ce. No consolidado refere-se a uma provisão para remediação de solo da planta de Xerém - Duque de 
Caxias. (2) A Companhia apresentou redução em algumas despesas apresentadas acima devido a pandemia do CO-
VID-19, esta redução deve-se a impossibilidade de eventos, viagens, cursos, consultorias e algumas despesas com 
pessoal devido ao home-offi  ce, tais como transporte e alimentação.

29. Resultado fi nanceiro: Consolidado Controladora ____________________ ____________________
Despesas fi nanceiras 2021 2020 2021 2020    ________ ________ ________ ________ 
 Juros  (2.135)  (3.453)  -   - 
 Distribuição de resultado SCP  -   (34.079)  -   - 
 Variações cambiais passivas (1)  (5.681)  (17.739)  (5.340)  (17.606)    ________ ________ ________ ________ 
     (7.816)  (55.271)  (5.340)  (17.606)    ________ ________ ________ ________     ________ ________ ________ ________ 
 Consolidado Controladora ____________________ ____________________
Receitas fi nanceiras 2021 2020 2021 2020    ________ ________ ________ ________ 
 Juros (2)  8.050   2.956   5.224   2.859 
 Variações cambiais ativas (1)  5.295   12.497   4.963   12.148     ________ ________ ________ ________ 
     13.345   15.452   10.187   15.007     ________ ________ ________ ________     ________ ________ ________ ________ 
Resultado fi nanceiro  5.529   (39.818)  4.847   (2.599)    ________ ________ ________ ________     ________ ________ ________ ________ 
(1) - Houve uma redução signifi cativa com despesa e receita de variação cambial, devido um acompanhamento diário 
que vem sendo feito e liquidações de processos antigos reduzindo assim a exposição com moeda estrangeira além 
disso houve um aumento no volume de hedge. (2) - O aumento em receita de juros deve-se ao aumento na aplicação 
fi nanceira com rentabilidade atrelada ao CDI.
30. Outras receitas e despesas operacionais: Consolidado Controladora ____________________ ____________________
    2021 2020 2021 2020    ________ ________ ________ ________ 
Despesas com impostos diversos   (20.388)  (18.412)  (20.370)  (17.025)
Receita/despesas extraordinárias (1)   40.687   10.796   27.203   10.198 
Resultado na venda de imobilizado   11   7   11   14 
Reembolso LATAM (2)   11.628   18.171   11.628   18.168 
Ressarcimento de Seguro   1.303   1.286   1.303   1.286 
Benefi cimento VAT (3)   10.722   11.106   10.722   11.106 
Vendas de sucatas   220   232   218   232    ________ ________ ________ ________ 
Total   44.183   23.187   30.716   23.980    ________ ________ ________ ________     ________ ________ ________ ________ 
(1) Refere-se a ganho de causas judiciais, recebimento de NFs já baixadas como perda, venda de ativo imobilizado 
entre outros Em 2021 a receita mais signifi cativa refere-se a crédito de impostos federais adquiridos após um levan-
tamento de créditos relativos a nova base de cálculo decidida pelo STF. Como a Merck possuía processo judicial 
sobre o assunto e que já transitou em julgado, a empresa pode recuperar mais do que os 5 anos da prescrição, o 
mesmo vale para os valores consolidados, pois a controlada também se benefi ciou com este processo. (2) Refere-se 
a reembolso das despesas pagas pela Merck Brasil por serviços prestados para as empresas do grupo nos exercícios 
de 2021 e 2020. (3) Regulamentação emitida com a lista de bens sem similares nacionais - 4% taxa aplicável em 
operação interestadual de ICMS reduzida. 31. Cobertura de seguros:   A Companhia adota a política de contratar 
cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados sufi cientes para cobrir eventuais si-
nistros, considerando a natureza de sua atividade. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem 
parte do escopo de uma auditoria de demonstrações fi nanceiras, consequentemente não foram examinadas pelos 
nossos auditores independentes.  Em 31 de dezembro de 2021, a cobertura de seguros contra riscos operacionais, 
incluindo danos materiais e lucros cessantes da Companhia era composta por R$ 1.500.000 (R$ 1.024.113 em 2020) 
e R$ 33.642 (R$ 23.168 em 2020) para responsabilidade civil.
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Aos Diretores da Merck S.A. - Rio de Janeiro - RJ
Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas da Merck S.A (Com-
panhia), identifi cadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações 
do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o exercício fi ndo nessa data, bem como as correspondentes no-
tas explicativas, compreendendo as políticas contábeis signifi cativas e outras informações elucidativas. Em nossa 
opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as 
demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os as-
pectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira, individual e consolidada, da Merck S.A. em 31 de dezembro de 
2021, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fl uxos de caixa individuais e 
consolidados para o exercício fi ndo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para 
opinião com ressalva: Em 31 de dezembro de 2021 o balanço patrimonial, individual e consolidado, apresenta na 
rubrica de intangível, ágio por expectativa de rentabilidade futura no montante de R$ 38.379 mil (mesmo montante de 
2019). De acordo com o CPC 01 - redução ao valor recuperável de ativos, independente de existir, ou não, qualquer 
indicação de valor recuperável, a Companhia deve testar, anualmente, o ágio pago por expectativa de rentabilidade 
futura (goodwill). A Companhia não possui como prática avaliar anualmente a recuperabilidade do ágio por expec-
tativa de rentabilidade futura. Consequentemente, não foi possível determinar se havia necessidade de reconhecer 
perda de redução ao valor recuperável do intangível em 31 de dezembro de 2021 e em exercícios anteriores, bem 
como nos respectivos elementos componentes das demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das muta-
ções do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na se-
ção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações fi nanceiras individuais e 
consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e sua controlada, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional do Contador e nas normas profi ssionais emitidas pelo Conse-
lho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que as evidências de auditoria obtidas são sufi cientes e apropriadas para fundamentar nossa opinião 
com ressalva. Responsabilidades da administração pelas demonstrações fi nanceiras individuais e consoli-
dadas: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações fi nanceiras 
individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações fi nanceiras livres de distorção rele-
vante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações fi nanceiras individuais 
e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações fi nanceiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia 
e sua controlada ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações fi nanceiras individuais e 
consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações fi nanceiras individuais e 

consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas 
não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sem-
pre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e 
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações fi nanceiras. Como 
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profi ssional e mantemos ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. Além disso: - Identifi camos e avaliamos os riscos 
de distorção relevante nas demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 
evidência de auditoria apropriada e sufi ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
controles internos, conluio, falsifi cação, omissão ou representações falsas intencionais. - Obtemos entendimento dos 
controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstân-
cias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a efi cácia dos controles internos da Companhia e sua 
controlada. - Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
e respectivas divulgações feitas pela Administração. - Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, 
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza 
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida signifi cativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Companhia e sua controlada. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações fi nanceiras 
individuais e consolidadas ou incluir modifi cação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos 
ou condições futuras podem levar a Companhia e sua controlada a não mais se manter em continuidade operacio-
nal. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações fi nanceiras, inclusive as divul-
gações e se as demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações 
e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. - Obtemos evidência de auditoria 
apropriada e sufi ciente referente às informações fi nanceiras das entidades ou atividades de negócio da Companhia 
para expressar uma opinião sobre as demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis 
pela direção, supervisão e desempenho da auditoria da Companhia e, consequentemente, pela opinião de auditoria. 
Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado,
da época da auditoria e das constatações signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais
defi ciências signifi cativas nos controles internos que identifi camos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2022
 KPMG Auditores Independentes Marcelo Luiz Ferreira
 CRC SP-014428/O-6 F-RJ Contador CRC RJ-087095/O-7

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Sábado, domingo e segunda-feira, 30/04, 01 e 02/05/2022
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