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PUIG BRASIL COMERCIALIZADORA DE PERFUMES LTDA.
CNPJ 04.177.443/0001-03

Balanço patrimonial - Exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) Demonstração do resultado - Exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Demonstração do resultado abrangente - Exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Demonstração das mutações no patrimônio líquido - Exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Demonstração dos fluxos de caixa 
Exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Ativo 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6) 43.039 63.920
Contas a receber (Nota 7) 139.176 118.908
Estoques (Nota 8) 58.225 39.656
Adiantamentos a fornecedores 1.762 2.254
Impostos a recuperar (Nota 9) 23.307 5.251
Outras contas a receber 307 207
Total do ativo circulante 265.816 230.196
Não circulante
Depósitos judiciais (Nota 15) 210.347 151.654
Impostos diferidos (Nota 17) 5.077 3.183
 215.424 154.837
Ativo de direito de uso (Nota 14.1) 5.618 7.628
Intangível (Nota 11) 32.894 32.786
Imobilizado (Nota 10) 17.477 15.781
Total do ativo não circulante 271.413 211.032
Total do ativo 537.229 441.228

2021 2020
Receita líquida (Nota 20) 521.760 365.313
Custos dos produtos vendidos (Nota 21) (272.756) (167.852)

Lucro bruto 249.004 197.461
Despesas com vendas (102.677) (43.548)
Despesas com pessoal (57.110) (43.713)
Despesas de depreciação e amortização (5.670) (5.512)
Despesas gerais e administrativas (Nota 22) (25.326) (14.018)
Outras receitas operacionais, líquidas 4.211 10.331

Lucro operacional 62.432 101.001
Receitas financeiras (Nota 23) 3.187 1.833
Despesas financeiras (Nota 23) (564) (27.371)

Despesas financeiras, líquidas 2.623 (25.538)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 65.055 75.463
IR e CS corrente (Nota 17) (29.058) (26.540)
IR e CS diferido (Nota 17) 1.894 3.536

Lucro líquido do exercício 37.891 52.459

2021 2020
Lucro líquido do exercício 37.891 52.459
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total do exercício 37.891 52.459

2021 2020
Lucro líquido do exercício 37.891 52.459
Ajustes:
Provisão para contingências 57.934 44.030
Depreciação e amortização 5.678 5.512
Despesa de juros 683 597
Ganhos/ (perdas) de créditos com cliente e outras 1.328 74
Impostos a recolher 1.893 48.252
Variação cambial (631) 25.256
Impostos diferidos (1.894) (3.536)
Outros -

Variações no capital circulante
Contas a receber (21.596) (15.060)
Estoques (18.569) 963
Adiantamentos a fornecedores 492 584
Impostos a recuperar (18.056) (153)
Depósitos judiciais (58.693) (42.979)
Outras contas a receber (101) 210
Fornecedores 27.281 7.540
Partes relacionadas 9.517 (96)
Obrigações trabalhistas a pagar 1.630 (2.112)
Passivo de arrendamento (2.131) (2.008)
Outras contas a pagar 52 (3)

Caixa gerado nas operações 22.708 119.530
Juros pagos (907) (741)
Imposto de renda e contribuição social pagos (10.630) (39.089)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 11.171 79.700
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativo de direito de uso, imobilizado e intangível (5.472) (2.117)
Baixa de ativo - 1.099

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (5.472) (1.018)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Pagamento de empréstimos -
JCP pagos aos acionistas (26.580) (56.645)

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos (26.580) (56.645)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa (20.881) 22.037
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 63.920 41.883
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 43.039 63.920
Aumento de caixa e equivalentes de caixa (20.881) 22.037

Gabriela Susana Ghibaudi - Diretora financeira Luciana Brayer Ramos - Contador - CRC RJ 110110/O-0
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras

Aos Administradores e Quotistas da Puig Brasil Comercializadora de Per-
fumes Ltda. - Rio de Janeiro-RJ - Opinião - Examinamos as demonstrações 
financeiras da Puig Brasil Comercializadora de Perfumes Ltda. (“Socieda-
de”), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2021 e as respecti-
vas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financei-
ras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos rele-
vantes, a posição patrimonial e financeira da Puig Brasil Comercializadora de 
Perfumes Ltda. em 31/12/2021, o desempenho de suas operações e os seus 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião - Nossa auditoria foi condu-
zida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nos-
sas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Sociedade, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais reponsabilidades éti-
cas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Respon-
sabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações 
financeiras - A Administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsá-
vel pela avaliação da capacidade de a Sociedade continuar operando, divul-
gando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 

financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Sociedade 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
Sociedade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do audi-
tor pela auditoria das demonstrações financeiras - Nossos objetivos são 
obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Se-
gurança 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 sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas re-
levantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao lon-
go da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações financeiras, 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 suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de dis-
torção 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, fal-
sificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos enten-
dimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 
Sociedade. • 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 con-

dições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Sociedade. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modi-
ficação 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 Sociedade a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos 
a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financei-
ras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época 
dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de 
auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que 
eventualmente tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2022.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S. Gláucio Dutra da Silva
CRC-2SP015199/O-6 Contador CRC-1RJ090174/O-4

“As demonstrações financeiras completas 
estão disponíveis na Sede da Companhia”.

Passivo 2021 2020
Circulante
Fornecedores (Nota 12) 72.242 44.961
Empréstimos (Nota 13) 652 876
Impostos a recolher (Nota 16) 12.186 20.364
Obrigações trabalhistas a pagar 8.094 6.465
Passivos de arrendamento (Nota 14.2) 2.984 2.632
Dividendos e JCP a pagar - 9.220
Partes relacionadas (Nota 18) 10.051 534
Outras contas a pagar 307 253
Total do passivo circulante 106.516 85.305
Não circulante
Empréstimos (Nota 13) 85.471 86.102
Obrigações por arrendamento (Nota 14.2) 3.234 5.716
Impostos diferidos (Nota 17) -
Provisão para contingências (Nota 15) 213.694 155.760
Total do passivo não circulante 302.399 247.578
Total do passivo 408.915 332.883
Patrimônio líquido (Nota 19)
Capital social 71.064 71.064
Reserva legal 6.889 4.994
Reserva de incentivos fiscais 25.580 18.094
Reserva de lucros a distribuir 24.781 14.193
Total do patrimônio líquido 128.314 108.345
Total do passivo e patrimônio líquido 537.229 441.228

Capital 
social

Reserva 
legal

Reserva 
de Capital

Reserva de 
incentivos 

fiscais

Reserva 
de lucros a 
distribuir

Prejuízos 
acumulados

Total do 
patrimônio 

líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2019 71.064 2.371 - 12.314 562 - 86.311
Lucro líquido do exercício - - - - - 52.459 52.459
Destinação:
Constituição de reserva legal - 5% - 2.623 - - - (2.623) -
Constituição de reserva de incentivos fiscais - - - 5.780 - (5.780) -
Dividendos a pagar - - - - - - -
JCP a pagar - - - - - (26.219) (26.219)
Constituição de reserva de lucros a distribuir - - - - - (4.206) (4.206)
Outros - - - - 13.631 (13.631) -

Saldos em 31 de dezembro de 2020 71.064 4.994 - 18.094 14.193 - 108.345
Lucro líquido do exercício - - - - - 37.891 37.891
Destinação:
Constituição de reserva legal - 5% - 1.895 - - - (1.895) -
Constituição de reserva de incentivos fiscais - - - 7.486 - (7.486) -
Dividendos pagos - - - - (14.193) - (14.193)
JCP pagos - - - - - (3.729) (3.729)
Constituição de reserva de lucros a distribuir - - - - 24.781 (24.781) -

Saldos em 31 de dezembro de 2021 71.064 6.889 - 25.580 24.781 - 128.314
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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