Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A.

Demonstrações contábeis intermediárias
de propósito específico
em 30 de junho de 2013

KPDS 72109

Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A.
Demonstrações contábeis intermediárias
de propósito específico em 30 de junho de 2013

Conteúdo
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações
contábeis intermediárias de propósito específico

3

Balanço patrimonial

5

Demonstração de resultado

6

Notas explicativas às demonstrações contábeis intermediárias
de propósito específico

7

2

KPMG Auditores Independentes
Rua Desembargador Leite Albuquerque, 635
Salas 501 e 502 - Aldeota
60150-150 - Fortaleza, CE - Brasil

Telefone
Fax
Internet

55 (85) 3307-5100
55 (85) 3307-5101
www.kpmg.com.br

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações
contábeis intermediárias de propósito específico
Ao
Conselho de Administração e Acionistas da
Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A.
Belém - PA
Examinamos as demonstrações contábeis intermediárias de propósito específico da Imifarma
Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço
patrimonial em 30 de junho de 2013 e a respectiva demonstração do resultado para o período de
seis meses findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais
notas explicativas. Essas demonstrações contábeis intermediárias de propósito específico foram
elaboradas pela administração da Companhia com base nas práticas contábeis e correspondente
base de preparação das informações contábeis intermediárias de propósito específico descritos
na Nota Explicativa nº 2.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis intermediárias de
propósito específico
A administração da Companhia é responsável pela elaboração dessas demonstrações contábeis
intermediárias de propósito específico de acordo com os critérios de reconhecimento e
mensuração requeridos pelas práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles
internos que a Administração determinou como necessários para permitir a elaboração dessas
demonstrações contábeis intermediárias de propósito específico livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis
intermediárias de propósito específico com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento das
exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de
obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis intermediárias de propósito
específico estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a
respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis intermediárias de
propósito específico. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor,
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis
intermediárias de propósito específico, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa
avaliação de risco, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e
adequada apresentação das demonstrações contábeis intermediárias de propósito específico da
Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias,
mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da
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Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a
avaliação da apresentação das demonstrações contábeis intermediárias de propósito específico
tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião de auditoria.
Opinião sobre as demonstrações contábeis intermediárias de propósito específico
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis intermediárias de propósito específico
anteriormente referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A. em 30 de junho
de 2013 e o desempenho de suas operações para o período de seis meses findo naquela data, de
acordo com as práticas contábeis e a correspondente base de preparação das informações
contábeis intermediárias de propósito específico descritos na Nota Explicativa nº 2.
Outros assuntos
Restrição sobre distribuição ou uso
Estas demonstrações contábeis intermediárias foram elaboradas somente para o propósito
específico de servirem de base para a aprovação de incorporação de ações da Companhia pela
Ultrapar Participações S.A, portanto, incluem somente o balanço patrimonial em 30 de junho de
2013 e a demonstração do resultado para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2013,
não representando um conjunto completo de demonstrações contábeis elaboradas de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil para fins gerais.
A utilização e divulgação destas demonstrações contábeis intermediárias de propósito específico
deve ser restrita àquela prevista na legislação aplicável ao propósito específico de incorporação
das ações da Imifarma pela Ultrapar.
Belém, 17 de dezembro de 2013
KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6

João Alberto da Silva Neto
Contador CRC RS-048980/O-0 T-CE
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Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A.
Balanço patrimonial em 30 de junho de 2013
(em milhares de Reais)

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Despesas antecipadas
Demais contas a receber

Nota

3
4
5
6

Total do ativo circulante

Passivo
Circulante
Fornecedores
Financiamentos e empréstimos
Sociedades relacionadas
Impostos e contribuições a recolher
Salários e encargos sociais
Receita diferida
Demais contas a pagar

10.157
77.371
174.474
8.227
1.250
7.433

Nota

11
12
8
14
15

278.912
Total do passivo circulante

Não circulante
Aplicações financeiras
Impostos a recuperar
Impostos diferidos
Depósitos judiciais
Sociedades relacionadas

6
7
16
8

94
17.754
6.966
948
2.901
28.663

Não circulante
Financiamentos e empréstimos
Impostos e contribuições a recolher
Provisões
Demais contas a pagar

264.947

12
14
16

Total do passivo não circulante
Imobilizado
Intangível

Total do ativo não circulante

9
10

37.012
15.211
52.223

Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de capital
Reserva legal
Lucros acumulados

80.886

359.798

Total do passivo e patrimônio líquido

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias de propósito específico.

5

32.818
8.925
9.598
4
51.345

Total do passivo

Total do patrimônio líquido
Total do ativo

108.355
107.998
4.717
17.355
22.458
1.528
2.536

316.292
17
2.240
30.648
448
10.170
43.506
359.798

Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A.
Demonstração do resultado
Período de seis meses findo em 30 de junho de 2013
(em milhares de Reais, exceto pelo resultado por ação)

Nota
Receita líquida de vendas e serviços

18

478.375

Custos das mercadorias vendidas

19

(329.307)

Lucro bruto

149.068

(Despesas) receitas operacionais
Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas

19
19

(90.415)
(31.280)
(121.695)

Resultado antes das receitas (despesas) financeiras
líquidas e impostos

27.373

Receitas financeiras
Despesas financeiras

466
(10.559)

Despesas financeiras, líquidas

20

(10.093)

Resultado antes dos impostos

17.280

Imposto de renda e contribuição social correntes
Imposto de renda e contribuição social diferidos

7
7

Lucro líquido do período

(4.740)
(1.461)
11.079

Resultado por ação
Resultado por ação básico e diluído (em R$)

17

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias de propósito específico.
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Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A.
Demonstrações contábeis intermediárias
de propósito específico em 30 de junho de 2013

Notas explicativas às demonstrações contábeis intermediárias
de propósito específico
(em milhares de Reais, exceto quando indicado em contrário)

1

Contexto operacional
A Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A. (“Companhia”) é uma sociedade
anônima de capital fechado, com sede na Travessa Quintino Bocaiúva n° 381, Bairro Reduto,
Cidade de Belém, Estado do Pará, cuja atividade é o comércio atacadista e varejista de
medicamentos, perfumaria, produtos de higiene pessoal e beleza, cosméticos, dermocosméticos,
aparelhos de telefonia celular e conveniência. A Companhia contava, em 30 de junho de 2013,
com 178 lojas, atuando nos Estados do Pará, do Amapá, do Maranhão, do Piauí e do Ceará, com
o nome fantasia Extrafarma.
Em 30 de setembro de 2013, a Companhia e seus acionistas assinaram um acordo de associação
com a Ultrapar Participações S.A (“Ultrapar”). O fechamento da operação está previsto para o
primeiro trimestre de 2014. Estas demonstrações contábeis intermediárias incluem somente o
balanço patrimonial em 30 de junho de 2013 e a demonstração do resultado para o período de
seis meses findo em 30 de junho de 2013 e foram elaboradas somente para o propósito
específico de servirem de base para a aprovação de incorporação de ações da Companhia pela
Ultrapar.

2

Base de preparação das informações contábeis intermediárias de
propósito específico e principais práticas contábeis

2.1

Base de preparação das informações contábeis intermediárias de propósito
específico

a.

Declaração de conformidade com relação às normas do CPC
As demonstrações contábeis intermediárias de propósito específico estão sendo apresentadas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em observância às disposições contidas na
Lei das Sociedades por Ações, e incorporam as mudanças introduzidas por intermédio das Leis
nºs 11.638/07 e 11.941/09, complementadas pelos pronunciamentos, interpretações e
orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovadas por resoluções do
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), exceto pelo balanço patrimonial e pela demonstração
do resultado do período findo em 30 de junho de 2013 não estarem sendo apresentados de forma
comparativa e pela não apresentação das demonstrações do resultado abrangente, das mutações
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa.
Essas demonstrações contábeis intermediárias de propósito específico de 30 de junho de 2013
foram preparadas somente com o propósito específico de atender aos requerimentos da
Instrução n° 319/99 da Comissão de Valores Mobiliários – CVM para a operação de
incorporação de ações da Imifarma pela Ultrapar conforme mencionado na Nota Explicativa nº
1. Essas demonstrações contábeis intermediárias de propósito específico incluem somente o
balanço patrimonial em 30 de junho de 2013 e a demonstração do resultado para o período de
seis meses findo em 30 de junho de 2013, nos termos do item 29.12 do OfícioCircular/CVM/SNC/SEP nº 01/2007, e não representam um conjunto completo de
demonstrações financeiras, não podendo, assim, ser utilizadas para outros propósitos.
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Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A.
Demonstrações contábeis intermediárias
de propósito específico em 30 de junho de 2013

A emissão dessas demonstrações contábeis intermediárias de propósito específico foi autorizada
pelo Conselho de Administração em 17 de dezembro de 2013.

b.

Base de mensuração
As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis mencionadas
na Nota Explicativa nº 2.2 e utilizando o custo histórico como base de valor, com exceção dos
seguintes itens materiais:

•

c.

Instrumentos financeiros avaliados a valor justo por meio de resultado.

Moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações contábeis intermediárias de propósito específico são apresentadas em
milhares de Reais. O Real é a moeda funcional da Companhia.

d.

Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações contábeis intermediárias de propósito específico de acordo
com as normas do CPC exige que a Administração faça 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 revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a
estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em
quaisquer exercícios futuros afetados.
As informações sobre julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas que
apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações contábeis intermediárias de
propósito específico estão incluídas nas seguintes notas explicativas:

•

Nota 13 - Contabilização de acordos contendo arrendamento mercantil.

•

Nota 13 - Classificação de arrendamento mercantil.
As informações sobre incertezas e sobre premissas e estimativas que possuam um risco
significativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício financeiro estão
incluídas nas seguintes notas explicativas:

•

Nota 7 –Impostos diferidos.

•

Nota 16 - Provisões.

2.2

Principais práticas contábeis

a.

Instrumentos financeiros

(i)

Ativos financeiros não derivativos
A Companhia reconhece os empréstimos e recebíveis inicialmente na data em que foram
originados. Todos os outros ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da
negociação na qual a Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do
instrumento.
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Demonstrações contábeis intermediárias
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A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de
caixa do ativo expiram, ou quando transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa
contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual essencialmente todos os riscos e
benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos.
A Companhia classifica os ativos financeiros não derivativos nas seguintes categorias: ativos
financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado, investimentos mantidos até o
vencimento e empréstimos e recebíveis. A Companhia não possui ativos financeiros disponíveis
para venda.
Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado
Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado
como mantido para negociação ou designado como tal no momento do reconhecimento inicial.
Os ativos financeiros são designados pelo valor justo por meio do resultado se a Companhia
gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores justos
de acordo com a gestão de riscos documentada e a estratégia de investimentos da Companhia.
Os custos da transação são reconhecidos no resultado como incorridos. Ativos financeiros
registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor justo, e mudanças no
valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado do período.
Ativos financeiros mantidos até o vencimento
Caso a Companhia tenha intenção e a capacidade de manter títulos de dívida até o vencimento,
então tais ativos financeiros são classificados como mantidos até o vencimento. Os
investimentos mantidos até o vencimento são reconhecidos inicialmente pelo valor justo
acrescido de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. Após seu reconhecimento
inicial, os investimentos mantidos até o vencimento são mensurados pelo custo amortizado
através do método dos juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução ao valor
recuperável.
Empréstimos e recebíveis
Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou determináveis que
não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo
acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os
empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros
efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável.
Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa, numerários em trânsito, depósitos
bancários à vista e investimentos financeiros com vencimento original de três meses ou menos a
partir da data da contratação, os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor
e são utilizados pela Companhia na gestão das obrigações de curto prazo.

(ii)

Passivos financeiros não derivativos
A Companhia reconhece títulos de dívida emitidos e passivos subordinados inicialmente na data
em que são originados. Todos os outros passivos financeiros (incluindo passivos designados
pelo valor justo registrado no resultado) são reconhecidos inicialmente na data de negociação na
qual a Companhia se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Companhia
desreconhece um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas,
canceladas ou vencidas.
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de propósito específico em 30 de junho de 2013

A Companhia classifica os passivos financeiros não derivativos na categoria de outros passivos
financeiros. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido
de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos
financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos.
A Companhia tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: empréstimos e
financiamentos, limite de cheque especial bancário (conta garantida), saldos bancários a
descoberto, fornecedores, arrendamento mercantil, partes relacionadas e outras contas a pagar.

(iii)

Capital social
Ações ordinárias com valor nominal são classificadas como patrimônio líquido.
Os dividendos mínimos obrigatórios, conforme definido em estatuto, são reconhecidos como
passivo, podendo ser distribuídos como juros sobre capital próprio. O excesso de dividendos a
serem distribuído é classificado como dividendos adicionais propostos no patrimônio líquido.

b.

Contas a receber de clientes e outros créditos
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de
mercadorias e prestação de serviços, registradas pelo valor faturado, não ajustado ao valor
presente pelo julgamento da Administração não considerar aplicável, e incluindo os respectivos
impostos diretos de responsabilidade tributária da Companhia.
A provisão para devedores duvidosos é constituída pelos créditos vencidos há mais de 180 dias
e com base na análise de risco de crédito, que contempla o histórico de perdas, a situação
individual do cliente e a avaliação dos consultores jurídicos. A Administração entende que a
provisão constituída é suficiente para cobrir perdas na realização das contas a receber de
clientes.

c.

Estoques
Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo
dos estoques é baseado pelo critério do custo médio ponderado e inclui todos os custos de
aquisição do bem. O valor realizável líquido é o preço estimado de venda no curso normal dos
negócios, deduzido dos custos estimados de conclusão e despesas de vendas.

d.

Imobilizado

(i)

Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido
de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas,
se aplicável.
O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos
construídos pela própria Companhia inclui o custo de materiais e mão de obra direta, bem como
quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e nas condições necessárias para que estas
sejam capazes de operar da forma pretendida pela Administração.
Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como
itens individuais (componentes principais) de imobilizado.
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Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado (apurados pela diferença
entre os recursos líquidos advindos da alienação e o valor contábil do item) são reconhecidos em
outras receitas/despesas operacionais no resultado.

(ii)

Custos subsequentes
O custo de reposição de um componente do imobilizado é reconhecido no valor contábil do item
caso seja provável que os benefícios econômicos incorporados dentro do componente irão fluir
para a Companhia e que o seu custo pode ser medido de forma confiável. O valor contábil do
componente que tenha sido reposto por outro é contabilizado no resultado do período em que
ocorre a reposição. Os custos de manutenção no dia a dia do imobilizado são reconhecidos no
resultado conforme incorridos.

(iii)

Depreciação
Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que estão disponíveis para uso, ou
no caso de ativos construídos internamente, a partir do dia em que a construção é finalizada e o
ativo está disponível para uso.
A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo ou outro valor
substituto do custo, deduzido do valor residual.
A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear, conforme as taxas
mencionadas na Nota Explicativa nº 9, e considera as vidas úteis estimadas de cada parte de um
item do imobilizado, já que esse é o método que mais perto reflete o padrão de consumo de
benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada
encerramento do exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de
estimativas contábeis. A Administração entende que as taxas de depreciação representam a
expectativa de vida útil dos seus ativos.
As taxas médias ponderadas em 30 de junho de 2013 estimadas são as seguintes:
Taxa média %
Benfeitorias em bens de terceiros (de acordo com os contratos)
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Veículos
Equipamentos de informática

e.

10 a 20
7,14 a 10
8,33 a 33,33
10 a 33,33
20 a 50

Ativos intangíveis
A vida útil dos ativos intangíveis é avaliada como definida ou indefinida.
Os ativos intangíveis com vida útil indefinida não são amortizados e tem seu valor recuperável
testado, anualmente. Os ativos intangíveis que possuem vida útil definida são amortizados
considerando sua utilização efetiva.

(i)

Gastos subsequentes
Os gastos subsequentes são capitalizados somente quando aumentam os futuros benefícios
econômicos incorporados no ativo específico ao quais se relacionam.
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(ii)

Amortização
A amortização é reconhecida no resultado baseando-se no método linear, fundamentada nas
vidas úteis estimadas de ativos intangíveis, a partir da data em que estes estão disponíveis para
uso. As vidas úteis estimadas em 30 de junho de 2013 são as seguintes:

•

Softwares: 5 anos ou pelo prazo vigente das licenças.

•

Locação de ponto comercial/Luvas: 5 anos ou pelo prazo de vigência dos contratos de locação.

f.

Arrendamentos mercantis
A Companhia possui contratos de arrendamento operacional e financeiro.
Os arrendamentos em cujos termos a Companhia assume os riscos e benefícios inerentes à
propriedade são classificados como arrendamentos financeiros. No reconhecimento inicial, o
ativo arrendado é medido pelo valor igual ao menor valor entre o seu valor justo e o valor
presente dos pagamentos mínimos do arrendamento mercantil. Após o reconhecimento inicial, o
ativo é registrado de acordo com a política contábil aplicável ao ativo.
Os pagamentos mínimos de arrendamento efetuados sob arrendamentos financeiros são
alocados entre despesas financeiras e redução do passivo em aberto. As despesas financeiras são
alocadas a cada período durante o prazo do arrendamento visando a produzir uma taxa periódica
constante de juros sobre o saldo remanescente do passivo.
Os outros arrendamentos mercantis são arrendamentos operacionais. Os pagamentos efetuados
sob arrendamentos operacionais são reconhecidos no resultado pelo método linear pelo prazo do
arrendamento.

g.

Redução de valor recuperável (impairment)

(i)

Ativos financeiros
Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada
data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu
valor recuperável.
Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de
perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um
efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira
confiável.
A Companhia considera evidência de perda de valor para recebíveis tanto no nível
individualizado como no nível coletivo. Todos os recebíveis individualmente significativos são
avaliados quanto à perda de valor específico. Todos os recebíveis individualmente significativos
identificados como não tendo sofrido perda de valor individualmente são então avaliados
coletivamente quanto a qualquer perda de valor que tenha ocorrido, mas não tenha sido ainda
identificada. Recebíveis que não são individualmente importantes são avaliados coletivamente
quanto à perda de valor por agrupamento conjunto desses títulos com características de risco
similares.
Ao avaliar a perda de valor recuperável de forma coletiva, a Companhia utiliza tendências
históricas da probabilidade de inadimplência, do prazo de recuperação e dos valores de perda
incorridos, ajustados para refletir o julgamento da administração quanto às premissas se as
condições econômicas e de crédito atuais são tais que as perdas reais provavelmente serão
maiores ou menores que as sugeridas pelas tendências históricas.
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(ii)

Ativos não financeiros
Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia, tais como Imobilizado e
Intangível, são revistos a cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda no
valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado.
O valor recuperável de um ativo ou unidade geradora de caixa é o maior entre o valor em uso e
o valor justo menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de caixa futuros
estimados são descontados aos seus valores presentes através da taxa de desconto antes de
impostos que reflita as condições vigentes de mercado quanto ao período de recuperabilidade do
capital e os riscos específicos do ativo. Para a finalidade de testar o valor recuperável, os ativos
que não podem ser testados individualmente são agrupados juntos no menor grupo de ativos que
gera entrada de caixa de uso contínuo, que são em grande parte independentes dos fluxos de
caixa de outros ativos ou grupos de ativos (a “unidade geradora de caixa ou UGC”). A
Companhia considera cada loja individual como unidade geradora de caixa.
A Companhia não efetuou qualquer ajuste no seu critério de mensuração de ativos ou de
determinação de estimativas contábeis nas demonstrações contábeis que compreendem o
balanço patrimonial em 30 de junho de 2013 e a demonstração do resultado para o período de 1
de janeiro a 30 de junho de 2013, em decorrência da assinatura do acordo de associação com a
Ultrapar, referido na Nota Explicativa nº 1.

h.

Contas a pagar a fornecedores
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços adquiridos de
fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas na sua totalidade como passivos
circulantes, devido aos prazos de vencimento usualmente negociados serem inferiores a um ano
ou ao ciclo operacional normal.

i.

Verbas recebidas
As verbas recebidas de fornecedores são mensuradas e reconhecidas no passivo com base no seu
valor de realização, e registradas ao resultado pelo líquido entre o valor recebido e os custos
gastos com o desenvolvimento de marketing do fornecedor. Compreendem acordos por volume
de compras e negociações pontuais para recomposição de margem ou acordos de marketing,
entre outros.

j.

Provisões
Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Companhia tem uma
obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que
um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação.

k.

Receita operacional

(i)

Venda de mercadorias
A receita operacional da venda de mercadorias no curso normal das atividades é medida pelo
valor justo da contraprestação recebida ou a receber.
A receita operacional é reconhecida quando existe evidência convincente de que os riscos e
benefícios mais significativos inerentes à propriedade das mercadorias foram transferidos para o
comprador, de que for provável que os benefícios econômico-financeiros fluirão para a
Companhia, de que os custos associados e a possível devolução de mercadorias podem ser
estimados de maneira confiável e que não haja envolvimento contínuo com os bens vendidos, e
de que o valor da receita operacional possa ser mensurado de maneira confiável.
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(ii)

Receita de aluguel
A receita de aluguel é reconhecida no resultado pelo método linear pelo prazo do arrendamento
decorrente de cessão de espaço para caixas eletrônicos.

(iii)

Receita diferida - Programa de fidelidade
A Companhia possui um programa de fidelização no qual os clientes são beneficiados com
créditos conhecidos como “Club Extra”, os quais dão direito de resgatar os pontos em troca de
produtos da Companhia. O valor justo da contraprestação recebida ou a receber, com relação à
venda inicial, é alocado entre os prêmios concedidos pelo programa de fidelidade (Club Extra).
O valor alocado ao Club Extra é estimado pela referência ao valor justo do direito de comprar os
produtos. O valor justo dos direitos de comprar produtos é estimado com base no valor dos
produtos, ajustado para levar em consideração a taxa de resgate esperada. O valor alocado ao
Club Extra é diferido e a receita é reconhecida somente quando os pontos são resgatados e
quando a Companhia tenha cumprido suas obrigações de fornecer os produtos. O prazo é de 12
meses da data em que são disponibilizados os pontos. O valor da receita reconhecida nessas
circunstâncias é baseado no número de pontos que foram resgatados em troca dos produtos,
relativos ao número total de pontos que se espera serem resgatados. A receita diferida também é
lançada para receita no resultado quando não é mais considerado provável que os pontos serão
resgatados, ou seja, após 12 meses.

l.

Custo das mercadorias vendidas
A Companhia considera como custo das mercadorias vendidas o custo médio ponderado,
agregado dos impostos não recuperáveis e das perdas de estoque por prazo de vencimento,
avaria e diferenças de inventário, líquido das verbas de marketing recebidas da indústria
farmacêutica.

m.

Receitas financeiras e despesas financeiras
As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre fundos investidos (incluindo variações
no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado). A
receita de juros é reconhecida no resultado através do método dos juros efetivos.
As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre empréstimos. Custos de
empréstimo que não são diretamente atribuíveis a aquisição, construção ou produção de um
ativo qualificável são mensurados no resultado através do método de juros efetivos.

n.

Imposto de renda e contribuição social

(i)

Impostos correntes
O Imposto de Renda e a Contribuição Social do exercício corrente são calculados com base nas
alíquotas de 15%, acrescidos do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240
para o Imposto de Renda e 9% sobre o lucro tributável para a Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, e considera a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social,
limitada a 30% do lucro real.
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda
correntes. O imposto corrente é reconhecido no resultado a menos que esteja relacionado a itens
diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes.
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O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou prejuízo
tributável do exercício, a taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data
de apresentação das demonstrações contábeis intermediárias de propósito específico e qualquer
ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores.

(ii)

Impostos diferidos
O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores
contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins
de tributação. O imposto diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às
diferenças temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis que foram decretadas ou
substantivamente decretadas até a data de apresentação das demonstrações contábeis
intermediárias de propósito específico.
Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um direito legal de compensar
passivos e ativos fiscais correntes, e eles se relacionam a impostos de renda lançados pela
mesma autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação.
Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido por créditos fiscais e
diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas quando é provável que lucros futuros sujeitos à
tributação estejam disponíveis e contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda e
contribuição social diferidos são revisados a cada data de relatório e serão reduzidos na medida
em que sua realização não seja mais provável.
O total do imposto de renda e da contribuição social está constituído por impostos correntes e
diferidos.

o.

Segmentos de negócio
Segmentos operacionais são definidos como componentes de um empreendimento para os quais
informações financeiras separadas estão disponíveis e são avaliadas de forma regular pelo
principal tomador de decisões operacionais na decisão sobre como alocar recursos para um
segmento individual e na avaliação do desempenho do segmento. Tendo em vista que todas as
decisões são tomadas com base em relatórios consolidados, que todos os serviços são prestados
utilizando-se sistema de comercialização similar, que não existem gerentes que sejam
responsáveis por determinado segmento e que todas as decisões relativas a planejamento
estratégico, financeiro, compras, investimentos e aplicação de recursos são feitas em bases
consolidadas, a Companhia concluiu que tem somente um segmento passível de reporte.

p.

Determinação do ajuste a valor presente
Foi efetuada a análise específica quanto a efeitos de ajuste a valor presente das contas do ativo e
do passivo decorrentes de operações de curto prazo, não sendo apurado efeito significativo ou
relevante. Os ativos e passivos monetários de longo prazo não estão sujeitos a descontos a valor
presente.

q.

Novas normas e interpretações ainda não adotadas
Os seguintes pronunciamentos do International Accounting Standards Board - IASB entraram
em vigor em 1 de janeiro de 2013, porém o CPC ainda não emitiu pronunciamentos
equivalentes a esses International Accounting Standards - IAS/International Financial
Reporting Standards - IFRS. A adoção desses pronunciamentos está condicionada à aprovação
em ato normativo da CVM e não há expectativa de impactos relevantes nas demonstrações
contábeis intermediárias de propósito específico da Companhia:
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•

Alterações ao IAS 1 – Apresentação de outros resultados abrangentes

•

Alterações ao IFRS 7 – Divulgações – compensação de ativos e passivos financeiros
As seguintes normas, emendas a normas e interpretações às IFRS emitidas pelo IASB ainda não
entraram em vigor em 30 de junho de 2013:
Vigente em
•

Alterações ao IAS 32 – Apresentação de instrumentos financeiros

2014

•

Instrumentos financeiros – IFRS 9

2015

O CPC ainda não emitiu pronunciamentos equivalentes a esses IAS/IFRS, mas existe
expectativa de que o faça antes da data requerida de sua entrada em vigor. A adoção dos
pronunciamentos do IFRS está condicionada à aprovação prévia em ato normativo da CVM.

3

Caixa e equivalentes de caixa
30/06/2013
Caixa
Bancos – Conta-corrente
Aplicações financeiras de curto prazo

4.859
5.195
103

Total

10.157

As aplicações financeiras são consideradas como caixa e equivalentes por serem de liquidez
imediata e correspondem a operações realizadas com instituições financeiras com prazo de
resgate inferior a 90 dias.

4

Contas a receber de clientes

a.

Composição da conta
30/06/2013
Contas a receber de clientes
Contas a receber de cartões de crédito e débito
Provisão para créditos de liquidação duvidosa

24.428
55.190
(2.247)

Total

77.371

A composição dos saldos de contas a receber de clientes, bruto de provisões para créditos de
liquidação duvidosa, é assim demonstrada:
Vencidos
Total
30/06/2013

79.618

A vencer < 30 dias 31 a 60 dias 61 a 90 dias 91 a 180 dias
75.028

1.487

16

236

161

459

> 180 dias
2.247
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A exposição da Companhia a riscos de crédito e moeda e provisão para créditos de liquidação
duvidosa relacionadas às contas a receber de clientes e a outras contas são divulgadas na Nota
Explicativa nº 21.
O montante de R$ 52.087 do saldo de recebíveis de cartões de crédito e de contas a receber foi
dado como garantia para os financiamentos e empréstimos contratados pela Companhia.

b.

Provisão para créditos de liquidação duvidosa
As movimentações da provisão para créditos de liquidação duvidosa de contas a receber estão
demonstradas no quadro abaixo:
30/06/2013
Saldo início do período
Complemento de provisão
Reversão de provisão

2.049
306
(108)

Saldo final do período

2.247

O complemento e a reversão da provisão são registrados no resultado do período como despesas
ou receitas de vendas. As baixas da provisão ocorrem quando não há expectativa de recuperação
dos recursos.

5

Estoques

a.

Composição da conta
30/06/2013
Mercadorias para revenda
Material de uso e consumo

173.776
698

Total

174.474

Provisão para obsolescência de estoque
Não há registro de provisão para obsolescência por historicamente não existirem perdas
materiais por obsolescência. O estoque da Companhia é composto substancialmente por itens de
medicamentos, e a Companhia realiza negociações com seus fornecedores para reposição, troca
e/ou retirada dos produtos antes de seus vencimentos.

6

Impostos a recuperar
30/06/2013
ICMS a recuperar
ICMS pago antecipadamente
IRPJ a recuperar
CSLL a recuperar
PIS a recuperar
COFINS a recuperar
Outros

1.648
16.979
2.353
801
595
3.549
56

Total

25.981

Circulante
Não circulante

8.227
17.754

Total

25.981
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Os créditos de ICMS pago antecipadamente são oriundos da aplicação de alíquotas conforme
Regime Tributário Diferenciado nº 154/12, para produtos de atacado, e Regime Tributário
Diferenciado nº 64/10, para medicamentos. A alíquota é paga antecipadamente para as
mercadorias sujeitas a substituição tributária, em sua entrada no Estado do Pará. Os saldos são
compensados na saída da mercadoria para os demais Estados.

7

Impostos diferidos
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são registrados para refletir os efeitos
fiscais futuros atribuíveis às diferenças temporárias entre a base fiscal dos ativos e passivos e os
seus respectivos valores contábeis.
A recuperação do valor do ativo fiscal diferido é revisada periodicamente e as projeções são
revisadas anualmente. Caso haja fatores relevantes que venham a modificar as projeções, estas
são revisadas durante o exercício pela Companhia.
O cálculo do imposto de renda e contribuição social diferidos no resultado é demonstrado a
seguir:
30/06/2013
IRPJ

CSLL

42
137
171
(3.626)
(1.110)

42
137
171
(3.626)
(783)

Base de cálculo
Alíquota nominal

4.386
25%

4.059
9%

Imposto de renda e contribuição social diferidos no resultado

1.096

365

Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Provisão para riscos tributários cíveis e trabalhistas
Receita diferida
Outras provisões
Prejuízos fiscais/base negativa

Total

1.461

Conciliação das despesas de Imposto de renda (IR) e Contribuição Social (CSLL),
corrente e da alíquota efetiva vigente sobre esses impostos
30/06/2013
Lucro antes dos impostos
Adições e exclusões
Juros sobre capital próprios pagos e/ou creditados
Outras adições e exclusões líquidas

17.280
279
(909)
(2.708)

Base de cálculo

13.942

Alíquota nominal

34%

Imposto de renda e contribuição social correntes no resultado

a.

4.740

Estimativa das parcelas de realização do ativo fiscal diferido
A Companhia, com base em estudo técnico aprovado pela Administração, relativo à estimativa
de lucros tributáveis futuros, reconheceu os créditos tributários sobre prejuízos fiscais e bases
negativas de contribuição social de exercícios anteriores, que não possuem prazo prescricional e
cuja compensação está limitada a 30% dos lucros anuais tributáveis.
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Com base no estudo técnico das projeções de resultados tributáveis computados, a Companhia
estima recuperar o crédito tributário decorrente de bases negativas de contribuição social e
prejuízo fiscal a compensar em 2013, na sua totalidade.

8

Sociedades relacionadas
Os principais saldos de ativos e passivos em 30 de junho de 2013, assim como as transações que
influenciaram o resultado do período relativas a operações com partes relacionadas, decorrem de
transações da Companhia com acionistas, profissionais-chaves da Administração e outras partes
relacionadas.

I

Composição da conta
30/06/2013
Empréstimos a receber – Mútuo
Empréstimos a acionistas (a)

2.901

Total

2.901
30/06/2013

30/06/2013

Passivo
circulante

Despesas

183

1.098

4.717

79

8

17
281
12
21

Valores a pagar
Aluguéis a pagar
LA'7 Participações e Empreend. Imob. Ltda. (b)
Empréstimos a pagar – mútuos
Empréstimo de acionistas (c)
Fornecedores de serviços
KC Lazera Serviços de Consultoria Ltda. (d)
P&S Serviços de Consultoria Ltda. (d)
Bruno Lazera Maciel (d)
Roberto Correa Lazera (d)
(a)

Refere-se a recursos tomados pelos acionistas que serão liquidados durante o exercício de 2013, através da
distribuição de dividendos.

(b)

Em 30 de junho de 2013, existiam 19 contratos de imóveis de propriedade da LA’7 e alugados pela Companhia
(locatária). O valor dos aluguéis dos imóveis é atualizado anualmente pelo IGP-M. O impacto no resultado dos seis
meses findos em 30 de junho de 2013 foi de R$ 1.098. O saldo de aluguéis a pagar em 30 de junho de 2013 é de R$
183.

(c)

Os saldos são representados por aportes de dinheiro dos acionistas para a Companhia, os quais incidem encargos
fixados pelo CDI, cujo montante foi de R$ 79 nos seis meses findos em 30 de junho de 2013. Esses contratos de
mútuo não possuem prazo de vencimento.

(d)

À KC Lazera Serviços de Consultoria Ltda. foi pago o montante de R$ 17, à P&S Serviços de Consultoria Ltda. foi
pago o valor de R$ 281, à Bruno Lazera Maciel foi pago o montante de R$ 12, e à Roberto Correa Lazera foi pago o
valor de R$ 21, nos seis meses findos em 30 de junho de 2013, referente à prestação de serviços de consultoria em
gestão.

A remuneração total dos administradores totalizou R$ 60, no período de seis meses findo em 30
de junho de 2013, e está relacionada apenas a benefícios de curto prazo.
A Companhia não possui política de benefícios pós-emprego (previdência privada) e
remuneração baseada em ações.
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II

Garantias, avais e fianças prestadas por partes relacionadas
Saldo existente
Paulo Correa Lazera e cônjuge
Aval

88.730

Refere-se a contratos de Capital de Giro não suportados por garantia real. Não há cobrança de
encargos sobre esta cessão de avais.

9

Imobilizado
Móveis e
utensílios

Máquinas e
equipamentos

Taxa anual de
depreciação %

8,33 a
33,33

Saldos
31/12/2012

8.730

4.033

Aquisições
Baixas
Depreciação

1.141
(3)
(599)

Saldos
30/06/2013
Custo
Depreciação
acumulada
Saldos líquidos

Veículos

7,14 a 10 10 a 33,33

Equipamentos Benfeitorias em
de informática bens de terceiros

Imobilizações
em andamento

20 a 50

10 a 20

-

3.063

4.149

11.961

1.469

33.405

381
(6)
(290)

(418)

480
(11)
(543)

1.096
(1.018)

3.493
(96)
-

6.591
(116)
(2.868)

9.269

4.118

2.645

4.075

12.039

4.866

37.012

12.167

5.513

5.168

7.312

15.029

4.866

50.055

(2.898)

(1.395)

(2.523)

(3.237)

(2.990)

-

(13.043)

9.269

4.118

2.645

4.075

12.039

4.866

37.012

As adições no imobilizado referem-se às aquisições de ativos operacionais, benfeitorias em
imóveis de terceiros para expansão das atividades com a construção de novas lojas,
modernização da central de distribuição e das instalações das lojas já existentes e investimentos
em equipamentos de informática.
Os bens mantidos no ativo imobilizado, totalmente depreciados, somam R$ 1.517 até 30 de
junho de 2013. O saldo é formado substancialmente por móveis e utensílios. A Companhia não
possui ativo imobilizado temporariamente ocioso.

a.

Imobilizado em construção
A Companhia possui estabelecimentos (lojas) em construção, sendo 30 lojas em 30 de junho de
2013. O saldo dos custos incorridos com lojas em construção até a data da demonstração
financeira totalizava R$ 4.866 em 30 de junho de 2013.

b.

Total

Provisão para redução no valor recuperável (impairment)
Os ativos da Companhia estão contabilizados por valores que não superam seus valores
recuperáveis, inexistindo a necessidade do reconhecimento da desvalorização por meio da
constituição da provisão para perdas. Para assegurar-se de que seus ativos não estão
contabilizados por valor superior ao de recuperação pelo uso ou venda, a Companhia toma por
base análises sobre os fatores externos e internos previstos no CPC 01 – Redução ao valor
recuperável de ativo.
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10

Intangível
Locação de ponto
comercial
Taxa anual de amortização %
Saldos em 31/12/2012
Aquisições
Amortizações
Saldos em 30/06/2013
Composição do saldo:
Custo
Amortização acumulada
Saldo líquido

Total

Softwares

20

20

6.032

5.540

11.572

1.216
(1.306)

3.733
(4)

4.949
(1.310)

5.942

9.269

15.211

10.552
(4.610)

10.679
(1.410)

21.231
(6.020)

5.942

9.269

15.211

A amortização dos gastos com locação de ponto comercial é calculada pelo prazo de vigência de
cada contrato de aluguel das lojas, os quais possuem uma média de 60 meses (5 anos).
A amortização mensal dos ativos intangíveis, com vida útil definida, é registrada em
contrapartida do resultado no grupo de “Despesas gerais e administrativas”.

Locação de pontos comerciais (Fundo de comércio)
O valor de locação dos pontos comerciais é demonstrada a valor de custo de aquisição,
amortizada pelo método linear e considera os prazos dos contratos de locação. As baixas dos
fundos de comércio se dão por desativação de lojas, sendo seus efeitos registrados no resultado.
Software
A Companhia está investindo na implantação de um novo sistema ERP, que visa a suportar as
operações de maneira integrada, com base em tecnologia que permita o crescimento futuro sem
grandes investimentos em atualizações. O novo ERP visa também ao aprimoramento das rotinas
de controles internos.

11
a.

Fornecedores
Composição da conta
30/06/2013
Fornecedores de mercadorias
Fornecedores de serviços
Fornecedores de recargas
Outros fornecedores

97.716
8.438
1.830
371
108.355

Total
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b.

Por vencimento
30/06/2013
2.417

Vencido
A vencer
1 a 30 dias
31 a 60 dias
61 a 90 dias
Acima de 91 dias

70.701
23.128
8.902
3.207

Total

c.

108.355

Concentração da carteira
30/06/2013
Fornecedores
Maior fornecedor
Do 2º ao 6º fornecedor
Do 7º ao 11º fornecedor
Demais fornecedores

2.642
8.732
8.861
88.120

Total

108.355

(*)

Em função da implantação do novo ERP, conforme comentado na Nota Explicativa nº 10, a Companhia possui títulos
que constam como vencidos mas que foram pagos através de adiantamento a fornecedores que estão classificados em
demais contas a receber e estão em processo de conciliação. A Companhia não tem conhecimento de títulos vencidos
na data de encerramento das demonstrações contábeis.

12

Financiamentos e empréstimos
Esta Nota Explicativa fornece informações sobre os termos contratuais dos empréstimos e
financiamentos com juros, que são mensurados pelo custo amortizado. Para mais informações
sobre a exposição da Companhia a riscos de taxa de juros, moeda estrangeira e liquidez, veja
Nota Explicativa nº 21 – Instrumentos financeiros.

a.

Composição da conta
Finalidade

Taxa média

Capital de giro
Leasing

1,72 a 3,37% a.a + CDI
15,25% a.a.
4,7% a 8% a.a. + 1,7% sobre a
TJLP
13,4% a.a.

Finame
Outros

Vencimento

30/06/2013

24/06/2015
14/10/2015

136.092
2.280

15/02/2017
15/02/2017

2.435
9

Total

140.816

Circulante
Não circulante

107.998
32.818

Total

140.816

A Companhia não possui linhas de crédito obtidas e não utilizadas.
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b.

Cronograma de desembolso
30/06/2013

c.

Vencimentos
Até junho de 2014
De julho de 2014 até junho de 2015
De julho de 2015 até junho de 2016
Acima de julho de 2016

107.998
18.970
12.671
1.177

Total

140.816

Arrendamentos Mercantis Financeiros - Leasing
A Companhia possui ativos no montante de R$ 4.954, composto de veículos e computadores
obtidos por meio de contratos de arrendamento mercantil financeiro. Os contratos possuem
prazo de duração máximo de cinco anos, com cláusulas de opção de renovação, opção de
compra e de reajustamento após esse período. O saldo de arrendamento financeiro em 30 de
junho de 2013 é de R$ 2.280 e está registrado em empréstimos e financiamentos em
contrapartida do ativo imobilizado.

d.

Garantias
Além das fianças e avais prestados pelas partes relacionadas pessoas físicas dos acionistas,
divulgadas na Nota Explicativa nº 8, foram dados outros tipos de garantias para os empréstimos
e financiamentos contratados pela Companhia, conforme discriminado no quadro a seguir:
Banco/Garantia

Saldo existente

Banco do Brasil
Penhor dos direitos creditórios da Cielo
Banco Itaú
Penhor dos direitos creditórios do Mastercard
Banco Bradesco
Penhor de carteira de cobrança
Banco Safra
Penhor de carteira de cobrança

e.

38.057
7.097
1.613
5.320

Covenants
Os financiamentos e emprestimos não possuem clausulas restritivas (covenants).

13

Arrendamentos mercantis operacionais
Os arrendamentos operacionais serão liquidados de acordo com o seguinte fluxo de pagamento:
Vencimentos

Valores

2013
2014
2015
2016
2017
Após 2017

8.202
14.836
11.550
8.629
6.173
10.134
59.524

Terceiros

48.544

Partes relacionadas

10.980
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Em 30 de junho de 2013, a Companhia possuía 212 contratos de arrendamento operacional,
referentes aos aluguéis de lojas contratados com terceiros (193 contratos) e com a parte
relacionada LA’7 (19 contratos). Adicionalmente, possuía dois centros de distribuição, um
alugado de terceiros e um da parte relacionada LA’7.
Esses arrendamentos têm prazo de duração média de cinco anos, com opção de renovação do
arrendamento por igual período. Os pagamentos dos arrendamentos são reajustados
periodicamente, em sua maioria pelo IGP-M.
Foi reconhecido como despesa no resultado do período de seis meses findo em 30 de junho de
2013 o montante de R$ 11.555, referente aos arrendamentos operacionais.
Nos termos dos contratos de aluguéis, o montante de R$ 1.444 foi reconhecido como despesa de
manutenção no período de seis meses findo em 30 de junho 2013, referente aos arrendamentos
operacionais.

14

Impostos e contribuições a recolher
30/06/2013
Imposto de renda e contribuição social
Parcelamento Lei nº 11.941
IRPJ e CSLL parcelamento
INSS a recolher
FGTS a recolher
Impostos estaduais
Pis/Cofins a recolher
Outros

6.372
1.463
693
2.261
287
3.639
2.248
392

Total circulante

17.355

IRPJ e CSLL parcelamento
Parcelamento Lei nº 11.941

1.311
7.614

Total não circulante

8.925

A Companhia atua em diversos Estados da federação e o ICMS a recolher é decorrente das
apurações com base no regime normal e/ou substituição tributária aplicados em cada Estado em
que opera.
Adicionalmente, a Companhia possui parcelamentos de tributos Federais no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, atualizados
pela Selic com vencimento até junho de 2023.

15

Salários e encargos sociais
30/06/2013
Participação nos lucros, bônus e prêmios
Provisões sobre folha de pagamento
Encargos sociais
Salários e honorários

600
11.290
5.353
5.215
22.458
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16

Provisões
A Companhia é parte (polo 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 jurídicos, segue o critério de
reconhecimento das provisões estabelecido pelo CPC 25, que determina que uma provisão deve
ser reconhecida quando: i) a entidade tiver uma obrigação presente decorrente de um evento
passado; ii) for provável que os recursos sejam exigidos para liquidar tal obrigação; e iii) o
montante da obrigação puder ser estimado com suficiente segurança.
No período de seis meses findo em 30 de junho de 2013, a Companhia constituiu provisão para
riscos tributários, cíveis e trabalhistas mediante análises das demandas judiciais pendentes em
montante considerado suficiente para cobrir as prováveis perdas estimadas com as ações em
curso.

Composição da conta
30/06/2013
Cível
Trabalhista
Tributária

1.554
235
7.809
9.598

Em 30 de junho de 2013, a Companhia detinha demandas judiciais, classificadas por seus
assessores jurídicos com risco de perda possível, no montante de R$ 15.027, para as quais não
foram constituídas provisões conforme estabelecem as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Natureza da contingência (possível)

30/06/2013

Cível
Trabalhista
Tributária

1.521
2.157
11.349
15.027

a.

Depósitos judiciais
Os depósitos judiciais registrados em sua maioria estão ligados a processos da área trabalhista e
são efetuados para garantia de interposição de recursos judiciais pela Companhia.

17
a.

Patrimônio líquido
Capital social
O capital social da Companhia em 30 de junho de 2013 era de R$ 2.240, composto por
2.240.000 de ações ordinárias, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma.
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Acionistas
Katia Correa Lazera
Paulo Correa Lazera
Pedro José Correa Lazera
Roberto Correa Lazera
Sandra Correa Lazera
Tania Lazera de Lima Paz
Tereza Lazera Kemp

b.

Quantidade de
ações

% participação

320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000

14,286%
14,286%
14,286%
14,286%
14,286%
14,286%
14,286%

2.240.000

100,00%

Reservas de lucros
Reserva legal
É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social, nos termos do
art. 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social.

c.

Reserva para aumento de capital
A Companhia possui reserva para aumento de capital, no montante de R$ 30.648, conforme
previsto nos termos do art. 200 da Lei nº 6.404/76.

d.

Lucros acumulados
Corresponde ao lucro do período, líquido dos juros sobre capital próprio deliberados, conforme
demonstrado a seguir:
30/06/2013

e.

Lucro líquido do período
(-) Juros sobre o capital próprio calculado

11.079
(909)

Lucros acumulados no período

10.170

Remuneração aos acionistas (dividendos e juros sobre o capital próprio)
O estatuto social determina a distribuição de um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do
exercício, ajustado na forma do art. 202 da Lei nº 6.404/76, bem como a possibilidade de crédito
aos acionistas na forma de juros sobre capital próprio, com observância dos limites previstos em
Lei. O montante dos juros sobre capital próprio será atribuído ao dividendo obrigatório.
A Companhia efetuou no período o cálculo dos juros sobre capital próprio de acordo com os
limites estabelecidos pela Lei nº 9.249/95, e o montante creditado, por proposta do Conselho de
Administração, para o período de 6 meses findo em 30 de junho de 2013, foi de R$ 909.
O valor correspondente foi contabilizado como despesa financeira para fins fiscais, porém, para
fins societários e contábeis, os juros sobre capital próprio estão demonstrados como destinação
do resultado (dividendos) diretamente no patrimônio líquido, não afetando o resultado do
período, nos termos da Deliberação CVM nº 207/96.
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Lucro por ação
O cálculo do resultado básico por ação é feito através da divisão do lucro líquido do exercício
atribuível aos detentores de ações ordinárias da Companhia, pela quantidade média ponderada
de ações ordinárias disponíveis durante o exercício, excluindo as ações em tesouraria. No caso
da Companhia, o lucro diluído por ação é igual ao lucro básico por ação, pois esta não possui
ações ordinárias potenciais diluidoras.
30/06/2013
Lucro atribuível aos acionistas da Companhia
Quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas (milhares)

11.079
2.240

Lucro básico/diluído por ação (em R$)

18

4,95

Receita líquida de vendas e serviços
A receita da Companhia engloba o comércio atacadista e varejista de medicamentos,
perfumaria, produtos de higiene pessoal e de beleza, cosméticos e dermocosméticos, aparelhos
de telefonia celular e conveniência. Abaixo, apresentamos a formação da receita operacional
líquida:
30/06/2013

19

Receita operacional bruta
Vendas de mercadorias
Comissão de intermediação de venda de recarga e outros serviços
Receita diferida
Deduções
Devoluções e abatimentos
Impostos sobre as vendas e serviços

(1.991)
(22.425)

Receita líquida de vendas e serviços

478.375

500.238
2.859
(306)

Despesas por natureza
30/06/2013
Despesas por natureza
Mercadorias de revenda
Mercadorias e materiais de uso e consumo
Despesas com pessoal
Seguros
Aluguéis
Materiais, energia, serviços de terceiros
Propaganda
Depreciação e amortização
Taxas de administração de cartão de crédito/débito
Outras despesas

329.307
1.564
69.692
342
11.555
5.708
3.210
4.178
4.610
20.836
451.002
30/06/2013

Classificados como:
Custos das mercadorias vendidas
Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas

329.307
90.415
31.280
451.002
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Receitas e despesas financeiras
30/06/2013
Receitas financeiras
Juros recebidos
Outras receitas financeiras

454
12
466

Despesas financeiras
Juros sobre empréstimos e financiamentos
Jurosde provisões, parcelamento e variações monetárias
Outras despesas financeiras

(6.124)
(2.784)
(1.651)
(10.559)

Despesas financeiras líquidas

21
a.

(10.093)

Instrumentos financeiros
Visão geral
A Companhia possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros:

•

Risco de crédito;

•

Risco de liquidez; e

•

Risco de mercado.
Esta Nota Explicativa apresenta informações sobre a exposição da Companhia para cada um dos
riscos acima, os objetivos da Companhia, as políticas e os processos de mensuração e
gerenciamento de riscos e gerenciamento do capital da Companhia.

b.

Estrutura de gerenciamento de risco
O Conselho de Administração tem a responsabilidade global para o estabelecimento e a
supervisão da Companhia de estrutura de gerenciamento de risco.
O gerenciamento desses instrumentos é efetuado por meio de estratégias operacionais e
controles internos visando a assegurar liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle
consiste em acompanhamento permanente das condições contratadas versus condições vigentes
no mercado.
As políticas de gerenciamento de risco da Companhia foram estabelecidas para identificar e
analisar os riscos aos quais a Companhia está exposta, para definir limites de riscos e controles
apropriados e para monitorar os riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas de risco e
os sistemas são revistos regularmente para refletir mudanças nas condições de mercado e nas
atividades da Companhia. A Companhia, através de treinamento e procedimentos de gestão,
busca desenvolver um ambiente de disciplina e controle no qual todos os funcionários tenham
consciência de suas atribuições e obrigações.
A Administração faz uso dos instrumentos financeiros visando a remunerar ao máximo suas
disponibilidades de caixa, manter a liquidez de seus ativos, proteger-se de variações de taxas de
juros e obedecer aos índices financeiros estabelecidos em seus contratos de financiamento
(cláusulas restritivas).
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Risco de crédito
É o risco de a Companhia incorrer em perdas decorrentes de um cliente ou de uma contraparte
em um instrumento financeiro, decorrente de falha destes em cumprir com suas obrigações
contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis da Companhia de clientes e em títulos de
investimento.

c.

Exposição a riscos de crédito
A Administração entende que a Companhia possui risco baixo de crédito, pois sua carteira de
clientes é composta de consumidores finais e não possui nenhum cliente que exceda o limite de
10% de suas receitas e as suas vendas são principalmente efetuadas à vista, portanto, sem risco.
Considerando o eventual risco decorrente do repasse das administradoras dos cartões de crédito,
este é controlado diariamente através de um processo rigoroso de conferências entre o
faturamento e o recebimento. A Companhia atualmente trabalha com administradoras de cartões
de primeira linha, logo, entende que o seu risco é baixo, além de estas assumirem total
responsabilidade pelo repasse dos créditos.
A Companhia limita sua exposição a riscos de crédito ao investir apenas em títulos líquidos e
apenas em instituições financeiras de grande porte e de primeira linha. A Administração
monitora ativamente as classificações de créditos e, uma vez que a Companhia tenha investido
apenas em títulos com classificações altas de crédito, a Administração não espera que nenhuma
contraparte falhe em cumprir com suas obrigações, portanto, considera o risco de crédito
insignificante.

d.

Contas a receber de clientes
O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do crédito. A exposição
máxima do risco de crédito na data da demonstração financeira foi:
30/06/2013
Contas a receber de clientes

77.371

A exposição máxima ao risco de crédito para empréstimos e recebíveis em 30 de junho de 2013
por tipo de contraparte foi:
30/06/2013
Cartões de crédito e débito
Convênios
Clientes atacado
Provisão para créditos de liquidação duvidosa

e.

55.190
2.799
21.629
(2.247)

Caixa e equivalentes de caixa
A Companhia detém caixa e equivalentes de caixa de R$ 10.157 em 30 de junho de 2013, os
quais representam sua máxima exposição de crédito sobre aqueles ativos. O caixa e equivalentes
de caixa são mantidos em instituições financeiras de primeira linha.

Risco de liquidez
É o risco em que a Companhia irá encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações
associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com
outro ativo financeiro. A abordagem da Companhia na administração de liquidez é de garantir, o
máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao
vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de
prejudicar a reputação da Companhia.
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A Companhia monitora também o nível esperado de entradas por fluxos de caixa sobre contas a
receber de clientes e outros recebíveis junto com as saídas esperadas por contas a pagar com
fornecedores e outras contas a pagar.

Risco de mercado
É o risco de que alterações nos preços de mercado, tais como as taxas de juros e aumento nos
preços das mercadorias, tenham impacto nos ganhos da Companhia ou no valor de suas
participações em instrumentos financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é
gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao
mesmo tempo otimizar o retorno.
A Administração entende que, no contexto da Companhia, o risco de mercado que se aplica
refere-se ao risco relacionado à taxa de juros, já que o risco relacionado ao aumento dos preços
das mercadorias com fornecedores e laboratórios está mitigado, pois os reajustes de preço são
estabelecidos anualmente para a indústria pela Câmara de Regulação do Mercado de
Medicamentos - CMED.
A Companhia adota uma política de balancear suas transações atreladas a taxas de juros fixas e
variáveis nos seus contratos de empréstimos, para que não haja uma exposição significativa. Os
empréstimos e financiamentos atrelados a taxas de juros variáveis são monitorados através de
análises de sensibilidades.

f.

Risco de taxa de juros
Decorre da possibilidade da Companhia sofrer ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de
taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. Visando à mitigação desse
tipo de risco, a Companhia busca diversificar a captação de recursos em termos de taxas
prefixadas ou pós-fixadas.
As variações das taxas de juros da economia afetam tanto os ativos quanto os passivos
financeiros da Companhia. Abaixo demonstramos os impactos dessas variações na rentabilidade
dos investimentos financeiros e no endividamento em moeda nacional da Companhia,
substancialmente atreladas ao CDI. A sensibilidade dos ativos e passivos financeiros da
Companhia foi demonstrada em dois cenários além do provável.
Apresentamos um cenário considerado como provável pela Administração da Companhia, com
taxas nominais verificadas em 30 de junho de 2013 (saldo contábil tendo por base o CDI de
7,20% acumulado doze meses e a TJLP de 5,2% acumulado doze meses) e o cenário com
apreciação de 25% (Cenário I) e 50% (Cenário II) dos indexadores.

g.

Análise de sensibilidade
A seguir, demonstramos os efeitos no resultado em função das apreciações em 30 de junho de
2013:
Instituições financeiras e modalidades

Risco
(taxa)

Saldo
contábil

Cenário
provável

Cenário I
25%

Cenário II
50%

Alta da taxa

138.527

9.924

12.405

14.886

Taxa de juros flutuante
Financiamentos e empréstimos

Pelas análises efetuadas, a Companhia apuraria uma despesa nos cenários Provável, I e II.
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Gestão de capital
A política da Administração é manter uma sólida base de capital para manter a confiança do
investidor, credor e mercado e manter o desenvolvimento futuro do negócio. A Administração
monitora o retorno sobre o capital, que foi definido como os resultados de atividades
operacionais divididos pelo patrimônio líquido total. A Administração também monitora o nível
de dividendos para seus acionistas. A Administração não possui planos relacionados à
remuneração de seus empregados por meio de pagamento baseado em ações ou opções.
A Administração procura manter um equilíbrio entre os mais altos retornos possíveis com níveis
mais adequados de empréstimos e as vantagens e a segurança proporcionadas por uma posição
de capital saudável. Não houve alterações na abordagem da Companhia à administração de
capital durante o período. A Companhia não está sujeita às exigências externas de capital.

h.

Classificação e valor justo dos instrumentos financeiros
Os saldos contábeis e os valores justos dos instrumentos financeiros em 30 de junho de 2013
estão identificados a seguir:
30/06/2013
Descrição
Empréstimos e recebíveis
Caixa e equivalente de caixa
Contas a receber de clientes
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado
Fornecedores
Financiamentos e empréstimos

i.

Contábil

Valor
justo

10.157
77.371

10.157
77.371

108.355
140.816

108.355
140.816

Critérios, premissas e limitações utilizados no cálculo dos valores justos (fair value)
Caixa e equivalentes de caixa
São classificados como ativos financeiros com alta liquidez e são reconhecidos inicialmente
pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. Após seu
reconhecimento inicial, os investimentos são mensurados pelo custo amortizado que são obtidos
com base nas cotações divulgadas pelos administradores. O valor justo reflete o valor registrado
no balanço patrimonial.

Contas a receber de clientes
Decorrem diretamente das operações da Companhia e estão registradas pelos seus valores
originais, sujeitos a perda por redução ao valor recuperável e ajuste a valor presente, quando
aplicável. Estima-se que o valor contábil é uma aproximação razoável do valor justo, dado o
curto prazo das operações realizadas.

Fornecedores
Decorrem diretamente das operações da Companhia, são demonstrados pelos valores
conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações
monetárias e/ou cambiais incorridos até a data do balanço patrimonial, bem como ajustados a
valor presente. A Administração entende que o valor contábil não diverge substancialmente do
valor justo.
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Demonstrações contábeis intermediárias
de propósito específico em 30 de junho de 2013

Financiamentos, empréstimos e empréstimos com partes relacionadas
Os valores dos financiamentos atrelados à TJLP e ao CDI aproximam-se dos valores de
exigibilidade registrados nas demonstrações contábeis intermediárias de propósito específico em
virtude de essas taxas serem pós-fixadas, mesmo considerando os casos em que há uma taxa
fixa adicional.
O valor justo foi determinado baseando-se no valor presente do principal e fluxos de caixa
futuros, descontados pela taxa média de CDI futuro, correspondente a todos os empréstimos,
vincendos entre 2013 e 2017, apurados na data de apresentação das demonstrações contábeis
intermediárias de propósito específico.
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Cobertura de seguros
Em 30 de junho de 2013, a cobertura de seguros contra riscos operacionais era composta de R$
2.891 por danos de incêndios na rede, R$ 100 de responsabilidade civil por loja e R$ 89.100 por
perdas materiais no centro de distribuição e estoques.
*

*

*

Paulo Corrêa Lazera
Presidente
CPF 056.161.582-91
Viviany Valente Fonseca
Contadora CRC 015273/0 - 3 PA
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