
Personal Care PartiCiPações s.a. 
Companhia Fechada / CNPJ/ME 42.511.759/0001-89

1 Contexto operacional: A Personal Care Participações S.A. (“Companhia” ou 
“Controladora” ou “Personal Care”) é uma sociedade anônima de capital fechado 
com sede na Cidade de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, na Bartolomeu 
Mitre, nº 336, sala 701, Leblon, CEP 22.431-002. A Companhia tem por objeto a 
participação em outras sociedades, brasileiras ou estrangeiras, como acionista 
ou quotista. 1ª Emissão de debêntures da Personal Care - Em 20 de outubro de 
2021 foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia a 1ª emissão 
de Debêntures não conversíveis no montante de R$175.000 (cento e setenta 
e cinco milhões de reais). Os recursos líquidos obtidos pela Emissora com a 
Oferta, nos termos de Instrução CVM 476, foram utilizados para pagamento de 
parcela da compra da Farmax. 

Ativo Controladora Consolidado
2021 2021

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 1 11.994
Aplicações financeiras 24.382 24.382
Contas a receber de clientes - 78.132
Estoques - 70.221
Impostos a Recuperar 10 2.184
Adiantamentos - 4.430
Outros ativos - 79
Total do ativo circulante 24.393 191.422
Não circulante
Realizável a longo prazo
Juros sobre capital próprio 1.737 -
Impostos a Recuperar - 28.984
Imposto de renda e contribuição social
 diferidos - 14.817
Outros ativos - 983
Total do realizável a longo prazo 1.737 44.784
Ativos de direito de uso - 28.905
Investimentos 566.507 -
Imobilizado - 68.394
Intangível - 373.182
Total do ativo não circulante 568.244 515.265
Total do ativo 592.637 706.687
Passivo Controladora Consolidado

2021 2021
Circulante
Fornecedores - 33.203
Obrigações por aquisição 30.213 30.213
Empréstimos e financiamentos 16.265 33.840
Passivos de arrendamento - 2.656
Obrigações sociais - 9.071
Obrigações fiscais 176 5.953
Parcelamento de Impostos - 1.746
Outros passivos circulantes - 1.591
Total do passivo circulante 46.654 118.273
Não circulante
Passivos de arrendamento - 27.142
Provisão para contingências - 12.230
Parcelamento de Impostos - 2.395
Obrigações por aquisição 271.636 271.636
Empréstimos e financiamentos 314.407 314.703
Outros passivos não circulantes - 368
Total do passivo não circulante 586.043 628.474
Patrimônio líquido
Capital social 413 413
Ajuste de avaliação patrimonial 327 327
Prejuízos acumulados (40.800) (40.800)
Total do patrimônio líquido (40.060) (40.060)
Total do passivo e do patrimônio líquido 592.637 706.687

Controladora Consolidado
2021 2021

Receita operacional líquida - 36.660
Custo dos produtos vendidos - (26.630)
Lucro bruto - 10.030
Despesas com vendas - (6.350)
Despesas gerais e administrativas (17.974) (27.532)
Outras receitas (despesas) (2) (10.094)
Resultado com equivalência patrimonial (8.846) -
Lucro/Prejuízo operacional  (26.822) (33.946)
Receitas financeiras 385 1.330
Despesas financeiras (14.363) (15.907)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas (13.978) (14.577)
Lucros/Prejuízos antes do imposto de renda
  e da contribuição social (40.800) (48.523)
Imposto de renda e contribuição social - 7.723
Lucro líquido/Prejuízo do Exercício (40.800) (40.800)

Controladora Consolidado
2021 2021

Prejuízo do exercício (40.800) (40.800)
Total do resultado abrangente do 
exercício (40.800) (40.800)

Capital 
social

Prejuízos 
acumula-

dos

Ajuste de 
Avaliação 

Patrimonial

Total do 
Patrimônio 

Líquido
Em 01 de janeiro de 2021  - - - -
Aumento de capital social 20.000 20.000
Capital a integralizar (19.587) (19.587)
Prejuízo do exercício (40.800) (40.800)
Ajuste de avaliação patrimonial   327 327
Em 31 de dezembro de 2021 413 (40.800) 327 (40.060)

As notas explicativas da administração são parte integrante
das demonstrações financeiras.

 
Contro-

ladora
Consoli-

dado
2021 2021

Fluxos de caixa das atividades operacionais  
Lucro líquido do exercício (40.800) (40.800)
Ajustes de:
 Depreciação e amortização - 1.413

Perda estimada em crédito de liquidação duvidosa - 
PECLD - (290)

Provisão para contingências - 8.754
Imposto de renda e contribuição social diferida - (7.155)
Provisão para perdas de estoques - 400
Amortização de mais valida 13.894 13.894
Juros sobre empréstimos 14.363 (15.907)
Outros - (654)
 (12.543) (40.345)

 Variações nas contas patrimoniais
 (Aumento) Redução dos ativos
 Contas a receber - 8.808

Estoques - (13.103)
Impostos a recuperar (10) (1.168)
Adiantamentos - 20.739
Ativos de direito de uso - (29.350)
Outros ativos - (716)
Aumento (Redução) das obrigações
Fornecedores - (20.073)
Obrigações sociais e trabalhistas - 1.168
Obrigações fiscais 176 (3.766)
Imposto de renda e contribuição social a pagar - -
Parcelamento de Impostos - (619)
Passivos de arrendamento - 29.798
Outros passivos - 73
Caixa líquido gerado pelas / (aplicado nas) operações (12.377) (48.554)

Juros pagos  -  68
Caixa líquido aplicado nas (gerado pelas) atividades
  operacionais (12.377) (48.486)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aplicações financeiras (24.382) (24.382)
Aquisição de investimentos (278.552) (273.810)
Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível - (2.281)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (302.934) (300.473)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital social 20.000 -
Capital a integralizar (19.587) -
Juros sobre capital próprio (1.737) -
Ajuste de avaliação patrimonial 327 -
Captação de empréstimos e financiamentos 316.309 357.159
Pagamento de empréstimos e financiamentos - (539)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de
  financiamentos 315.312 356.620
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa 1 7.661
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício - 4.333
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 1 11.994
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa 1 7.661

 As demonstrações contábeis completas dos exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 e o relatório de auditoria estão disponíveis aos interessados na sede de companhia.

DIRETORIA:  Carlos Eduardo Martins e Silva; Gabriel Felzenszwalb   |  Contadora: Domingues e Pinho Contadores Ltda. – CRC-RJ 001137/O-0
Luciana dos Santos Uchoa – CRC-RJ 081.003/O-8.

Sexta-feira, 29/04/2022

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

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

https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br
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