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São Paulo, 20 de março de 2018

São Paulo, March 20th, 2018

Senhores Acionistas,

Dear Shareholders,

A Administração do Aché Laboratórios
Farmacêuticos S.A., em conformidade com as
disposições legais e estatutárias, vem submeter
à apreciação de seus acionistas o Relatório
da Administração e as correspondentes
Demonstrações Financeiras Individuais e
Consolidadas, acompanhadas do relatório dos
auditores independentes, referentes ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2017. Todas as
comparações realizadas neste relatório levam
em consideração dados consolidados em relação
ao mesmo período de 2016, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil e com o
IFRS (International Financial Reporting Standards),
estabelecido pelo IASB (International Accounting
Standards Board).

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.
management, in compliance with legal and statutory
provisions, submit its Management Report and the
related Individual and Consolidated Financial
Statements, accompanied by an independent
auditor’s report for the year ended December 31st,
2017 for your appreciation. All comparisons in this
report consider consolidated data in relation to the
same period in 2016, in accordance with accounting
practices adopted in Brazil and the International
Financial Reporting Standards (IFRS), established
by the International Accounting Standards Board
(IASB).

Mensagem da Administração

Year 2017 was marked by a macroeconomic
context of slow recovery, still impacted by the crisis
of the last two years. Premised on the economy
rekindling reflected by creation of formal jobs, falling
interest rates and inflation under control and on
its commitment to bring more life to people, Aché
maintained its level of investment with initiatives
such as the new industrial complex located in the
Northeast of Brazil, preparing its business support
platform and created additional 247 new jobs. The
strength of Aché brand, recognized by healthcare
professionals and consumers, in line with its portfolio
renewal capacity, made it possible to reach great
achievements, growing above the pharmaceutical
market whilst maintaining its commitment to the five
pillars of its Strategic Planning: growth, innovation,
operational excellence, customer focus and
sustainability.

O ano de 2017 apresentou um contexto
macroeconômico de lenta recuperação,
impactado pela crise dos últimos dois anos.
Acreditando na retomada da economia refletida
pela maior geração de empregos formais,
queda de juros e inflação sob controle e no seu
comprometimento em levar mais vida às pessoas,
o Aché manteve seu nível de investimento com
iniciativas como o novo complexo industrial
localizado no Nordeste, preparando a plataforma
de sustentação do negócio e ainda criou mais
247 novos postos de trabalho. A força da
marca Aché, reconhecida pelos profissionais da
saúde e consumidores, associada à capacidade
de renovação de portfólio, possibilitou a
realização de grandes conquistas, crescendo
acima do mercado farmacêutico e mantendo
seu comprometimento com os cinco pilares de
seu Planejamento Estratégico: crescimento,
inovação, excelência operacional, foco no
cliente e sustentabilidade.
A Companhia encerrou 2017 com Receita
Líquida de R$ 3,0 bilhões - aumento de 10,5% em
relação ao ano anterior - e EBITDA de R$ 870,4
milhões, superior em 6,9% e margem EBITDA de
29,3%. Como reconhecimento de todo o esforço
empregado para trazer cada vez mais qualidade

Message from management

The Company ended 2017 with Net Revenue of
R$ 3.0 billion - a 10.5 percent increase compared
with prior year - and EBITDA of R$ 870.4 million,
representing a 6.9 percent increase and EBITDA
margin of 29.3 percent In recognition of all the
efforts out forth to bring enhanced quality and trust
to the consumer, Aché won 31 awards in various
fields in 2017.
In furtherance of its successful portfolio renewal
model and supported by its cash generation capacity,
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e confiança ao consumidor, em 2017 o Aché
conquistou ao todo 31 prêmios em diversos âmbitos.
Mantendo seu acertado modelo de renovação de
portfólio e apoiada por sua capacidade de geração
de caixa, em 2017 a Companhia lançou 30 novos
produtos em todas as Unidades de Negócios em
que atua, ampliando e aumentando o alcance de
seu portfólio diversificado, sinônimo de qualidade,
segurança e eficácia.
Ainda em consonância com o pilar inovação
e a estratégia de se tornar o laboratório mais
inovador do país, em 2017 o Aché inaugurou
o 1º Laboratório de Nanotecnologia do Brasil
voltado à pesquisa e ao desenvolvimento de novas
plataformas tecnológicas e firmou parcerias
pioneiras para desenvolver novas moléculas a
partir da biodiversidade brasileira.
Reafirmando o comprometimento e competência
dos colaboradores e a qualidade de nossos
processos e compromisso com os resultados,
iniciativas como o Programa de Excelência
Operacional (PEO) levaram a Companhia a obter
resultados positivos de redução de energia, água e
resíduos, garantindo um aumento de 20% em seus
níveis de produtividade.
Líder em prescrição pelo 11o ano consecutivo, o
Aché procura cada vez mais estreitar e aumentar
o relacionamento com médicos e profissionais
da saúde. Em 2017, a Companhia consolidou o
Programa Conecta Aché, plataforma para visitas
virtuais, alcançando médicos e profissionais
da saúde em regiões ainda não visitadas. Os
resultados deste investimento contribuíram para
uma expansão de municípios visitados e início da
visitação em dentistas.
Buscando melhoria contínua, a superação de
limites será o direcionador da Companhia para
o ano de 2018, potencializando suas fortalezas
com foco nas diretrizes de seu planejamento
estratégico, voltada ao desenvolvimento
sustentável, com respeito às pessoas e ao
meio ambiente, princípios que se refletem
na perenidade do Aché, na geração e no
compartilhamento de valor com a sociedade
e os acionistas.
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in 2017 the Company launched 30 new products
in all Business Units in which it operates, expanding
and increasing the reach of its diversified portfolio,
synonymous with quality, safety and effectiveness.
In line with the innovation pillar and the strategy
to become the most innovative laboratory in the
country, in 2017 Aché opened the 1st Brazilian
Nanotechnology Laboratory engaged in the research
and development of new technological platforms, and
established pioneering partnerships to develop new
molecules from the Brazilian biodiversity.
Reaffirming the commitment and competence
of employees and the quality of our processes
and commitment to results, initiatives such as
the Operational Excellence Program (PEO) made
the Company achieve positive results in reducing
energy and water consumption and waste levels and
ensuring a 20 increase in their levels of productivity.
Leader for the 11th year in a row in the prescription
market, Aché seeks to strengthen and enhance
relationships with physicians and health
professionals. In 2017, the Company consolidated
the Conecta Aché Program, a platform for virtual
visits, reaching physicians and health professionals in
regions not yet visited. The results of this investment
contributed to an expansion of visited municipalities
and the beginning of visitation in dentists’ offices.
In pursuit of continuous improvement, overcoming
limits will be the Company’s driver for 2018,
leveraging its strengths focused on the guidelines
of its strategic planning, directed to sustainable
development, with respect to people and the
environment, principles that are reflected in Aché’s
perpetuity, in the generation and sharing of value with
society and shareholders.

Aché aumenta Receita Líquida em 10,5%, EBITDA
em 6,9% e Lucro Líquido em 3,8% em 2017
Aché increases its Net Revenue by 10.5%, EBITDA by 6.9% and
Net Income by 3.8% in 2017
Destaques - Desempenho Financeiro

Highlights - Financial Performance

Receita Líquida de R$ 3,0 bilhões, com 		
crescimento de 10,5% em relação a 2016
EBITDA de R$ 870,4 milhões, com margem
de 29,3%
Lucro Líquido de R$ 565,3 milhões e Lucro
por Ação de R$ 8,8 milhões no ano, com alta
de 3,8%, em relação a 2016
Alavancagem líquida de 0,01x EBITDA 		
acumulado em 12 meses

	Net Revenue of R$ 3.0 billion, a 10.5 		
percent increase compared with 2016
	EBITDA of R$ 870.4 million, with a 		
margin of 29.3 percent
	Net Income of R$ 565.3 million and Earnings
per Share of R$ 8.8 million for the year, with a
3.8 percent increase compared with 2016
	Net leverage of 0.01x EBITDA accumulated
in 12 months

Principais Indicadores Financeiros – Consolidados
Major Financial Indicators - Consolidated
(R$ milhões)
(R$ million)
Receita Líquida

4T16

4T17

Var (%)

2016

2017

Var (%)

813,1

936,4

15,2%

2.686,3

2.967,9

10,5%

574,0

686,2

19,5%

1.894,5

2.158,6

13,9%

70,6%

73,3%

2,7 p.p

70,5%

72,7%

2,2 p.p

324,5

292,2

-10,0%

814,1

870,4

6,9%

39,95

31,2%

-8,7 p.p

30,3%

29,3%

-1,0 p.p

231,5

187,3

-19,1%

544,6

565,3

3,8%

28,5%

20,0%

-8,5 p.p

20,3%

19,0%

-1,2 p.p

3,6

2,9

-19,1%

8,5

8,8

3,8%

Net revenue
Lucro Bruto
Gross profit
% Receita Líquida
% Net revenue
EBITDA
EBITDA
% Receita Líquida
% Net revenue
Lucro líquido
Net Income
% Receita Líquida
% Net revenue
Lucro líquido por ação
Earnings per share
Fonte: Informações Contábeis da Companhia
Source: Company`s Accounting Information.
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Perfil do negócio
Business profile
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Há 50 anos, o Aché atua no setor farmacêutico
brasileiro, gerando e compartilhando valor com
diferentes públicos, o que faz com que suas
marcas sejam reconhecidas e respeitadas por
consumidores e profissionais da saúde, levando
confiança, saúde, qualidade de vida e bem estar
à população.

for 50 years, aché has been operating in the
Brazilian pharmaceutical industry, generating
and sharing value with different audiences, which
makes its brands to be recognized and respected
by consumers and health professionals, leading to
confidence, health, quality of life and well-being to
the population.

Presente no Brasil e no mundo, exporta
para países das Américas, da África e Japão
e atua nos segmentos de medicamentos
sob prescrição, medicamentos isentos de
prescrição (MIP), genéricos e dermatologia. O
portfólio é representado por 326 marcas, em
804 apresentações, contemplando mais de 25
especialidades médicas e 142 classes terapêuticas.

established in Brazil and worldwide, aché exports
to countries in the americas, africa and Japan and
operates in the segments of prescription medicines,
nonprescription medicines, generic prescription
medicines and dermatology. its portfolio is
represented by 326 brands in 804 presentations,
covering more than 25 medical specialties and 142
therapeutic classes.

O Aché possui quatro plantas industriais –
Aché (Guarulhos-SP), Biosintética (São Paulo),
50% de participação na Melcon Indústria
Farmacêutica (Anápolis-GO) e a recém adquirida
Nortis (Londrina-PR). Também detém 25% de
participação na Bionovis, empresa dedicada à
pesquisa e ao desenvolvimento de medicamentos
biotecnológicos por meio da joint-venture com
outras três indústrias farmacêuticas nacionais.

aché has four manufacturing plants - aché
(Guarulhos-sP), Biosintética (são Paulo), 50 percent
interest in melcon indústria farmacêutica (anápolisGO) and the newly acquired nortis (londrina-PR).
the company also holds 25 percent interest in
Bionovis Brasil, a company engaged in the research
and development of biotechnological medicines
through a joint venture with three other national
pharmaceutical companies.

A Companhia desenvolve produtos inovadores
com eficácia e segurança comprovadas,
aliando investimento e know-how em pesquisa,
desenvolvimento e inovação com foco nas
necessidades não atendidas. Assim, equilibra a
oferta das melhores soluções em saúde aos seus
parceiros de negócio, médicos, consumidores,
pontos de venda, comunidade e fornecedores,
gerando valor a todos.

the company develops innovative products
with proven effectiveness and safety, combining
investment and know-how in research, development
and innovation, focusing on unmet needs. thus, it
balances the offer of the best health solutions to its
business partners, physicians, consumers, points of
sale, community and suppliers, generating value to
all stakeholders.

A Geração Aché conta com 4,7 mil colaboradores
compromissados com a contínua geração de
valor para pacientes, médicos, parceiros de
negócios e toda a sociedade, a fim de manter o
estreito relacionamento com os profissionais
da saúde e pontos de venda por meio de visitas
presenciais e virtuais.

aché Generation relies on 4.7 thousand employees
committed to continuously generating value for
patients, physicians, business partners and society
as a whole, and maintaining a close relationship with
health professionals and points of sale through onsite and virtual visits.

Ambiente regulatório
Regulatory environment

A estrutura de gestão e compliance do Aché está
capacitada para acompanhar a evolução das
legislações e responder às demandas dos órgãos
governamentais e autarquias, como o Ministério
da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa).

aché’s management and compliance structure
is poised to monitor the evolution of legislation
and respond to the demands of government and
quasi-governmental agencies, such as the Ministry
of Health and the National Health Surveillance
Agency (Anvisa).

No ano de 2017, a Companhia foi
selecionada com outras cinco indústrias
farmacêuticas para participar da fase
experimental do Sistema Nacional
de Controle de Medicamentos –
SNCM, programa da Anvisa para
rastrear medicamentos desde a fase de
produção até a venda. O objetivo do sistema é
trazer mais segurança a pacientes e profissionais
em relação aos medicamentos utilizados, maior
controle de produção e de logística, além de
facilidades de fluxos e manutenção de padrões
regulatórios de conformidade.

in 2017, the company was selected along
with five other pharmaceutical companies
to participate in the experimental phase
of the National Drug Control System
(SNCM), an anvisa program designed to
track drugs from production to sale. the
objective of the system is to bring greater
safety to patients and professionals regarding the
medicines used, greater control of production and
logistics, as well as easier flows and maintenance of
regulatory compliance standards.

Em 2018, inicia a primeira fase do projeto. Os
rastreamentos acontecerão por meio de tecnologia
de captura, armazenamento e transmissão
eletrônica de dados nos produtos farmacêuticos no
território nacional.

Phase one of this project begins in 2018. Tracking
capabilities will be put in place through technology
of data capture, storage and electronic transmission,
comprising the pharmaceutical products in the
national territory.

Certificações conquistadas em 2017
Certifications won in 2017

Em linha com o padrão de qualidade e
segurança do Aché, em 2017 a Nortis
Farmacêutica, empresa do grupo
adquirida em 2016 e especializada
na fabricação de antibióticos obteve
a Certificação de Boas Práticas de Fabricação
(CBPF) atestando a qualidade dos processos e
autorizando a fabricação e comercialização de
seus medicamentos.

in line with the aché quality and safety
standard, in 2017 nortis farmacêutica,
a group company acquired in 2016
and specialized in the manufacture of
antibiotics, obtained the Certification of
Good Manufacturing Practices (CBPF) attesting
to the quality of processes and authorizing the
manufacturing and sale of its medicines.
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Análise dos resultados
Analysis of results
Desempenho Aché X Mercado Farmacêutico Total (Metodologia PPP)
Aché Performance X Total Pharmaceutical Market (PPP Methodology)
O Aché registrou no ano de 2017
uma evolução de 15,6% frente
a um crescimento de 11,7% do
mercado farmacêutico brasileiro.
Aché recorded in 2017 an evolution of
15.6% versus a growth of 11.7% of the
Brazilian pharmaceutical market.

Mercado Farmacêutico Total
Total Pharmaceutical Market

Aché

11,7%
56.800
50.839

15,6%

15.337

(R$ MM) (BRL MM)

7.495

3.303
337
449

28.642

31.846

2.491

2.901

1.935

2.122

27

39

2016

2017

13.790
Prescrição
Prescription

Genéricos
Generics

MIP
OTC

Dermocosméticos
Dermocosmetics

3.818
364

6.472

514

Fonte: IMS PPP’ 2017. MAT
Canal Farma
Source: IMS PPP 2017. MAT
Retail Channel

2016

Para o cálculo do tamanho do Mercado
Farmacêutico Total (MFT), utiliza-se a base de
dados da IMS Health Brasil, principal consultoria
no setor, conforme a metodologia PPP (Pharmacy
Purchase Price), que considera o desconto médio
para cada apresentação dos produtos aplicado
sobre a Receita Bruta a partir do preço fábrica.

For the calculation of the size of the Total
Pharmaceutical Market (TPM), the IMS Health Brasil
database, main consulting firm in the sector, is used,
according to the PPP (Pharmacy Purchase Price)
methodology, which considers the average discount for
each product SKU applied over the Gross Revenue from
the factory list price.

Tivemos crescimento acima do mercado
no principal segmento em que atuamos. O
mercado de medicamentos de prescrição, que
representa 56,1% do MFT e 76,0% do negócio
da Companhia, cresceu 11,2%, enquanto o
Aché apresentou uma evolução de 16,5%
quando comparado ao mesmo período de 2016.

Aché grew above the market in the main segment
in which it operates. The prescription drugs market,
which accounts for 56.1 percent of the TPM and
76.0 percent of the Company’s business, increased
by 11.2%, while Aché recorded an increase by 16.5
percent compared with the same prior-year period.

O mercado de genéricos, que representa 13,2%
do MFT e 13,5% do negócio da Companhia,
cresceu 15,8%, enquanto o Aché apresentou
uma evolução de 14,4% quando comparado ao
mesmo período de 2016.
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2017

The generic prescription medicine market, which
accounts for 13.2 percent of the TPM and 13.5
percent of the Company’s business, increased by
15.8 percent, while Aché recorded an increase
by 14.4 percent compared with the same prioryear period.

No segmento de medicamentos isentos de
prescrição (MIP), que representa 27,0% do MFT
e 9,5% do negócio da Companhia, o mercado
evoluiu 11,2%, enquanto o Aché apresentou
uma evolução de 8,0% quando comparado ao
mesmo período de 2016.

In the segment of Nonprescription Medicines,
which accounts for 27.0 percent of the TPM
and 9.5 percent of the Company’s business, the
market increased by 11.2 percent, while Aché
recorded an increase by 8.0 percent compared
with the same period in 2016.

Em dermocosméticos, que representa 3,7%
do MFT e 1,0% do negócio da Companhia,
o mercado evoluiu 9,7%, enquanto o Aché
apresentou uma evolução de 44,4%, quando
comparado ao mesmo período de 2016, ainda
impulsionado pela linha Profuse em constante
ampliação de portfólio nos últimos anos.

In the Dermocosmetics segment, which accounts
for 3.7 percent of the TPM and 1.0 percent of the
Company’s business, the market increased by
9.7 percent, while Aché recorded and increase by
44.4 percent compared with the same prior-year
period, still fostered by the Profuse line, which has
expanded its portfolio in recent years.

Desempenho Aché por segmento
Aché’s development by segment
Unidade de Negócios Prescrição

Prescription Medicine Business Unit

Pelo 11o ano consecutivo, a Companhia manteve
a liderança em prescrição médica, com 6,63%
de prescription share, segundo a Close-Up
International, uma das principais empresas
de auditorias e relatórios do mercado de
prescrições médicas.

For 11 years in a row, the Company maintained
its leadership in the medical prescription segment,
with 6.6 percent market share, according to CloseUp International, one of the main auditing and
reporting companies in the prescription market.

Tal resultado foi obtido, principalmente, pela alta
capilaridade de atuação das Forças de Geração
de Demanda e Vendas e pela diversificação
do portfólio, potencializada por investimentos
contínuos em inovação.
Em 2017, a Unidade de Negócios manteve forte a
renovação de seu portfólio, entregando ao mercado
brasileiro 11 novos produtos ao longo do ano.

Unidade de Negócios Genéricos

This result was substantially obtained due to
the high capillarity of operations of Forces of
Generation of Demand and Sales, as well as the
portfolio diversification, powered by continuous
investment in innovation.
In 2017, the Prescription Medicine Business Unit
consistently maintained renewal of its portfolio,
delivering 11 new products to the Brazilian
market throughout the year.

Generic Prescription Medicine
Business Unit

Atuando em um competitivo segmento, os
genéricos do Aché estão presentes na maioria
dos pontos de venda do país por meio da marca
Biosintética.

Operating in a competitive segment, Aché’s generics
prescription medicines are present in most points of
sale in the country through Biosintética brand.

Com uma ampla oferta de moléculas que atendem

With a wide range of molecules that serve the
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a diversas especialidades médicas, o Aché oferece
à população produtos de qualidade com preços
competitivos. A Unidade de Negócios lançou oito
novos produtos ao longo do ano.

various medical specialties, aché offers to the
population quality products with competitive
prices. this Business Unit launched eight new
products in the year.

Unidade de Negócios MIP

Nonprescription Medicine Business Unit

Em 2017, por meio da Unidade de Negócios MIP,
o Aché trouxe para o mercado a linha Achevita.
Trata-se da primeira linha da Companhia com
vitaminas, minerais e alimentos funcionais para
quem busca saúde e vitalidade com praticidade.
A linha Achevita é formada por produtos com
fórmulas avançadas e formatos diferenciados
em seis segmentos: boa forma, saúde da mulher,
saúde óssea e articular, nutrição diária, saúde do
coração e saúde infantil.

through its nonprescription medicine Business
Unit, aché brought the achevita line to the market
in 2017. This is the first line of the Company with
vitamins, minerals and functional foods for those
who seek health and vitality in a practical way.
Products with advanced formulas and formats
differentiated into six segments: fitness, women’s
health, bone and joint health, daily nutrition, heart
health and child health.

Além deste reforço no portfólio da Unidade
de Negócios MIP, em 2017 o Aché trouxe ao
mercado outros importantes lançamentos para
a família brasileira. Effex, o repelente de alta
proteção, único com 30% de Icaridina. O produto
oferece até 13 horas de proteção e é eficaz no
combate das doenças causadas pelos mosquitos
Anopheles, Culex e Aedes aegypti, como dengue,
zika, chikungunya e febre amarela.

Unidade de Negócios Dermatologia
Nossa marca Profuse (linha de dermocosméticos
do Aché) foi reconhecida em diversas premiações
pelo novo design de suas embalagens, que une a
ciência e a tecnologia dos produtos com o glamour
e sofisticação da categoria de dermocosméticos,
trazendo um posicionamento inovador e de
destaque no mercado.
Em 2017, foram lançados pela Unidade
de Negócios cinco novos produtos para os
consumidores brasileiros.
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in addition to reinforcing this business unit’s
portfolio, in 2017 aché brought to the market
other important launches for the brazilian family.
effex, a high protection repellent, the only one
with 30 percent icaridin. the product offers
up to 13 hours of protection and is effective in
fighting diseases caused by Anopheles, Culex and
aedes aegypti mosquitoes, such as dengue, zika,
chikungunya and yellow fever.

Dermatology Business Unit
Our Profuse brand (aché dermocosmetics line)
was recognized in various prizes for its new
packaging material design, which combines science
and technology of products with the glamor and
sophistication of the dermocosmetics category,
bringing an innovative and outstanding positioning
in the market.
five new products were launched by this BU for
Brazilian consumers in 2017.

Desempenho Econômico-Financeiro
Economic and Financial Performance
Resultado Consolidado Consolidated Profit or Loss
(R$ milhões)

4T16

s/RL

4T17

s/RL

2016

s/RL

2017

s/RL

(BRL MM)

4Q16

Over Net
Revenues

4Q17

Over Net
Earnings

2016

Over Net
Earnings

2017

Over Net
Earnings

Receita Líquida
Net Revenue (“NR”)

813,1		936,4		 2.686,3		2.967,9

Lucro bruto
Gross profit

574,0

70,6%

686,2

73,3%

1.894,5

70,5%

2.158,6

(254,4)

-31,3%

(380,3)

-40,6%

(1.090,9)

-40,6%

(1.306,1) -44,0%

Outras operacionais
Other operating expenses

(7,7)

-0,9%

(38,1)

-4,1%

(33,8)

-1,3%

(38,2)

-1,3%

Lucro operacional (EBIT)
Operating income (EBIT)

311,9

38,4%

267,8

28,6%

769,8

28,7%

814,3

27,4%

Resultado financeiro líquido
Finance income/costs, net

(13,7)

-1,7%

(5,8)

-0,6%

(35,6)

-1,3%

(19,6)

-0,7%

Lucro antes do IRPF/CSLL
298,2
Income before income and social
contribution taxes (IRP and CSLL)

36,7%

262,0

28,0%

734,2

27,3%

794,7

26,8%

EBITDA
EBTIDA

324,5

39,9%

292,2

31,2%

814,1

30,3%

870,4

29,3%

Lucro líquido
Net Income

231,5

28,5%

187,3

20,0%

544,6

20,35

565,3

19,0%

3,6

0,4%

2,9

0,3%

8,5

0,3%

8,8

0,3%

Vendas e despesas
administrativas

72,7%

Selling and administrative
expenses

Lucro líquido por ação
Earnings per share

Fonte: Informações Contábeis da Companhia
Source: Company’s Accounting Information.
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Agências de Rating
Rating Agencies
A estratégia financeira conservadora da
Companhia, que mantém a sua estrutura
de capital desalavancada e um adequado
perfil de liquidez, associada à natureza
resiliente do setor farmacêutico e seu forte
posicionamento como líder em prescrição do
mercado farmacêutico brasileiro, permitiram a
manutenção do rating dentro do nível aceitável
de crédito acima do soberano.

Ratings
Ratings

Fitch Ratings

The Company’s conservative financial strategy,
which maintains its capital structure unlevered and
adequate liquidity profile, associated to the resilient
nature of the pharmaceutical sector and its strong
positioning as leader in the Prescription segment in
Brazil, allowed the maintenance of the rating within
the acceptable level of credit above the Brazilian
sovereign rating.

Escala Global

Escala Nacional

Global Scale

National Scale

Moeda Local

Moeda Estrangeira

Nacional

Local Currency

Foreign Currency

National

Longo Prazo

Longo Prazo

Longo Prazo

Long Term

Long Term

Long Term

BBB (Estável)

BB (Estável)

AAA (Estável)

(Perspective)

(Stable)

(Stable)

(Stable)

Standard and Poor’s

BB+ (Estável)

BB+ (Estável)

AAA (Estável)

(Stable)

(Stable)

(Stable)

(Perspectiva)

(Perspectiva)
(Perspective)

Receita Líquida de Vendas
Net Revenues
A Receita Líquida de Vendas cresceu 10,5%
em relação ao ano de 2016, atingindo
R$ 2.967,9 milhões. No 4º trimestre de 2017,
a Receita Líquida foi de R$ 936,4 milhões,
15,2% superior quando comparada ao mesmo
período do ano anterior.

The Net Earnings grew by 10.5% in relation to
2016 reaching BRL 2,967.9 million. In the fourth
quarter of 2017, the Net Revenues totaled BRL
936.4 million, 15.2% higher when compared with
the same period of the previous year.

Receita Líquida (R$ MM)
Sales Revenue (BRL MM)

813,1

936,4

2.686,3

2.967,9

4T16

4T17

2016

2017

Fonte: Informações Contábeis da Companhia
Source: Company’s Accounting Information.
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Lucro Bruto
Gross Profit
No ano de 2017, o Lucro Bruto foi de R$ 2.158,6
milhões, 13,9% superior em relação ao
mesmo período de 2016.
Lucro Bruto (R$ MM)

19,5%

Gross Profit (BRL MM)

In 2017 the Gross Profit was BRL 2,158.6 million,
13.9% higher in relation to same period of 2016.

13,9%

73,3%

72,7%

70,5%

70,6%
Lucro Bruto
Gross Profit
Receita Líquida
Net income
574,0

686,2

1.894,5

2.158,6

4T16

4T17

2016

2017

Fonte: Informações Contábeis da Companhia / Source: Company’s Accounting Information.

Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas
Sales, General and Administrative Expenses
(R$ milhões)

4T16

s/RL

4T17

s/RL

2016

s/RL

2017

s/RL

(BRL MM)

4Q16

Over Net
Earnings

4Q17

Over Net
Earnings

2016

Over Net
Earnings

2017

Over Net
Earnings

202,8

24,9%

261,3

27,9%

879,2

32,7%

976,1

32,9%

0,3

0,0%

1,9

0,2%

0,9

0,0%

2,8

0,1%

16,0

2,0%

19,0

2,0%

62,7

2,3%

69,2

2,3%

39,8

4,9%

60,1

6,4%

142,3

5,3%

172,8

5,8%

258,9

31,8%

342,3

36,6%

1.085,1

40,4%

1.220,9

56,6%

Despesas com vendas
Expenses with sales
Provisão para créditos
de liquidação duvidosa
Provision for bad debts
Despesas com fretes
Expenses with freights
Despesas gerais
e administrativas
General and administrative
expenses
Despesas operacionais
Operating expenses

(R$ milhões)

4T16

s/RL

4T17

s/RL

2016

s/RL

2017

s/RL

(BRL MM)

4Q16

Over Net
Earnings

4Q17

Over Net
Earnings

2016

Over Net
Earnings

2017

Over Net
Earnings

1,4

0,2%

8,4

0,9%

11,1

0,4%

24,7

0,8%

(5,9)

-0,7%

29,6

3,2%

(5,3)

-0,2%

60,5

2,0%

(4,5)

-0,6%

38,0

4,1%

5,8

0,2%

85,2

2,9%

254,4

31,3%

380,3

40,6%

1.090,9

40,6%

1.306,1

44,0%

Provisão para obsolescência
de estoques
Provision of
obsolescence of stocks
Provisões (reversões)
de contingências
Provisions (reversions) of
contingencies
Outras despesas (receitas)
Operacionais
Other operating expenses/
revenues
Vendas e administrativas
Sales and administrative
expenses

Fonte: Informações Contábeis da Companhia
Source: Company’s Accounting Information.

13

Despesas Operacionais
Operating expenses

As despesas com vendas representaram 32,9%
da Receita Líquida, um aumento de 0,2 p.p.
quando comparado ao mesmo período do
ano anterior, refletido pelos investimentos
promocionais e alinhados com o aumento
da Receita Líquida. As despesas gerais e
administrativas representaram 5,8% da Receita
Líquida, um aumento de 0,5 p.p. quando
comparado ao mesmo período do ano anterior,
o que se deve principalmente aos gastos com
infraestrutura e desenvolvimento de sistemas.

Sales Expenses accounted for 32.9% of Net
Revenue, an increase of 0.2 pp when compared
to the same prior-year period, reflected by
the promotional investments and in line with
the increase in Net Revenue. General and
administrative expenses represented 5.8% of Net
Revenue, an increase of 0.5 pp when compared
to the same prior-year period, mainly due to
infrastructure and system development expenses.

Outras Despesas (Receitas) Operacionais
Other operating expenses (income)
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A provisão de contingências representou 2,0% da
Receita Líquida, um aumento de 2,2 p.p. quando
comparado ao mesmo período do ano anterior.
Esse aumento reflete principalmente a provisão
de novas reclamações trabalhistas.

Provision for Contingencies represented 2.0
percent of net revenue, an increase of 2.2 percent
compared to the same prior-year period. This
increase is largely explained by the provision for
new labor claims.

O Programa de Excelência Operacional (PEO)
proporcionou, além da redução do consumo
de água, energia e resíduos, o aumento na
produtividade de nossas plantas industriais
em 20%.

The Operational Excellence Program (PEO)
provided, in addition to reducing water and energy
consumption and waste levels, a productivity
increase of our industrial plants by 20 percent.

EBITDA
EBITDA
Accumulated EBITDA (profit before interests,
taxes, depreciation and amortizations) reached
BRL 870.4 million, 6.9% higher than the previous
year and with an EBITDA margin of 29.3% in the
accumulated period of 2017.

O EBITDA (lucro antes de juros, impostos,
depreciação e amortizações) acumulado
atingiu R$ 870,4 milhões, 6,9% superior do ano
anterior e com uma margem EBITDA de 29,3%
no período acumulado de 2017.
EBITDA (R$ milhões)

4T16

4T17

EBITDA (BRL MM)

4Q16

4Q17

Var (%)
Var (%)

Lucro Líquido
Net Income

231,5

187,3

-19,1%

Provisão para IRP e CSLL
Provision for income and social
contribution taxes

67,3

73,8

Resultado financeiro líquido
Finance income/costs, net
Depreciação e amortizações
Depreciation and amortization

13,7

EBITDA
EBITDA

2017
2017

Var (%)
Var (%)

544,6

565,3

3,8%

9,7%

189,9

228,2

20,2%

5,8

-57,7%

35,6

19,6

-44,9%

12,0

25,3

110,8%

44,0

57,3

30,2%

324,5

292,2

-10,0%

814,1

870,4

6,9%

EBITDA e margem

2016
2016

39,9%

29,3%

EBITDA BRL MM

6,9%

31,2%

EBITDA and EBITDA
Margin BRL MM

30,3%

-10,0%

EBITDA
EBITDA
324,5

Margem EBITDA

4T16

EBITDA Margin

4Q16

292,2

814,1

870,4

4T17

2016

2017

4Q17

Fonte: Informações Contábeis da Companhia / Source: Company´s accounting information

Resultado Financeiro
Financial Result
As Receitas e Despesas Financeiras Líquidas em
2017 totalizaram R$ 19,6 milhões, com
uma redução de R$ 16,0 milhões quando
comparadas ao ano anterior.

The Net Financial Earnings and Expenses in 2017
made a total of BRL 19.6 million, with a reduction
of BRL 16.0 million when compared with the
previous year.

(R$ milhões)

4T16

s/RL

4T17

s/RL

2016

s/RL

2017

s/RL

(BRL MM)

4Q16

s/RL

4T17

s/RL

2016

s/RL

2017

s/RL
-0,7%

Receitas (despesas) financeiras (13,9)
Finance income (cost)

-1,7%

(6,7)

-0,7%

(51,1)

-1,9%

(20,3)

Variação cambial
Foreign exchange variation

0,2

0,0%

0,9

0,1%

15,5

0,6%

0,7

(13,7)

-1,7%

(5,8)

-0,6%

(35,6)

-1,3%

(19,6)

Resultado financeiro
Finance income (costs)

Fonte: Informações Contábeis da Companhia
Source: Company’s Accounting Information.

0,0%		
-0,7%
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Lucro Líquido
Net Profit
The Net Profit of 2017 was BRL 565.3 million,
higher by 3.8% when compared with the previous
year. In 4Q16, the Net Profit was BRL 187.3 million,
representing 20.0% of the Net Earnings.

O Lucro Líquido de 2017 foi de R$ 565,3 milhões,
superior em 3,8% quando comparado ao período
anterior. No 4º trimestre de 2016, o Lucro
Líquido foi de R$ 187,3 milhões, representando
20,0% da Receita Líquida.
Lucro Líquido R$ MM

Net profit BRL MM

19,0%

28,5%

20,3%
20,0%

-19,1%

Lucro Líquido
Net Profit
Receita Líquida
Net Revenue

3,8%

231,5

187,3

544,6

565,3

4T16

4T17

2016

2017

4Q16

4Q17

Fonte: Informações Contábeis da Companhia
Source: Company´s accounting information

Endividamento Líquido
Net Debt
A Companhia encerrou o ano de 2017 com uma
dívida financeira líquida de R$ 5,6 milhões.
A dívida bruta soma R$ 174,6 milhões e possui
característica principal de longo prazo.
(R$ milhões) (BRL MM)

2016

2017

Var (%)

Empréstimos e financiamentos - CP
Loans and Financing – Short Term

44,2

43,1

-2,5%

Empréstimos e financiamentos - LP
Loans and Financing – Long Term

128,6

131,5

2,3%

Endividamento Bruto
Gross Debt

172,8

174,6

1,0%

134,4

169,0

25,7%

38,4

5,6

-85,4%

Caixa e equivalentes de caixa
Cash and Cash Equivalent
Endividamento líquido
Net Debt
Fonte: Informações Contábeis da Companhia
Source: Company´s accounting information

16

The Company closed 2017 with a net financial
debt of BRL 5.6 million. The gross debt sums up to
BRL 174.6 million and has a main characteristic of
long term.

Índice de Alavancagem R$ MM
Leveraging index BRL MM

Endividamento Geral
General Indebtedness
2.728,5

0,40

Total Passivo CP
(+) Total CP Liabilities
(+) Total Exigível LP
(+)Total LP Payable

623,1

(/) Ativo Total
(/) Total Assets
% Endividamento
% Indebtedness

580,9

dez-17

Dívida Total Líquida / EBITDA
Total Net Debt / EBITDA
0,01

174,6

870,4

169,0

5,6

Disponibilidades
Availabilities

Empréstimo/Financiamento
Loan / Financing

(/) Ebitda
(/) EBITDA

Dívida Total Líquida
Total Net Debt

Índice
Endividamento
Indebtedness Index

dez-17

Fonte: Informações Contábeis da Companhia
Source: Company’s accounting information
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Investimentos
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação – P&DI
Investments
Research, Development and Innovation (RDI)
Em Inovação Radical, temos um portfólio
de projetos que compreendem novos ativos
farmacêuticos nas categorias de sintéticos,
fitoterápicos, biológicos e dermocosméticos. Neste
portfólio, já existem frutos da colaboração entre o
Aché e o Structural Genomics Consortium (SGC) –
consórcio internacional de inovação aberta focado
na descoberta de novos alvos biológicos.

In Radical Innovation, we have a portfolio of
projects that comprise new pharmaceutical
assets in the synthetics, herbal, biological and
dermocosmetic categories. This portfolio already
has results of the cooperation between Aché and
the Structural Genomics Consortium (SGC) – an
international open innovation consortium focused
on the discovery of new biological targets.

A área de Inovação Incremental possui em seu
pipeline projetos que respondem às necessidades
ainda não atendidas de consumidores e
profissionais da saúde, promovendo melhorias
incrementais, como novas associações,
formulações e indicações terapêuticas, por meio
da aplicação de tecnologia farmacêutica em
moléculas existentes.

Incremental Innovation has in its pipeline projects
that respond to the unmet needs of consumers
and health professionals, promoting incremental
improvements, such as new associations,
formulations and therapeutic indications, through
the application of pharmaceutical technology in
existing molecules.

A inovação gerada pelo Aché é protegida por
pedidos de patente no Brasil e em países com
grande potencial de mercado.

Em outubro de 2017, o Aché firmou a parceria
entre o Centro Nacional de Pesquisa em Energia
e Materiais (CNPEM) e a Phytobios, com o apoio
da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação
Industrial (EMBRAPII).
A iniciativa, pioneira no país, apoiará a pesquisa
da biodiversidade brasileira como fonte de
inspiração de novas moléculas.
Essas instituições acumulam competências
complementares capazes de integrar todas as
atividades necessárias para chegar a um novo
medicamento: o CNPEM, que tem grande
capacidade no desenvolvimento e condução
dos ensaios para a identificação de compostos
18

Innovation projects generated by Aché are
protected by patent applications in Brazil and in
countries with great market potential.

In October 2017, Aché entered into a partnership
between Brazil’s National Center for Research in
Energy and Materials (CNPEM) and Phytobios,
with the support of the Brazilian Industrial
Research and Innovation This pioneering initiative
in the country will research Brazilian biodiversity
as a source of inspiration for new molecules.
These institutions provide complementary
competencies capable of integrating all the
activities required to arrive at a new medicine:
the CNPEM, that has great capacity in the
development and conduct of the tests for
identifying bioactive compounds, using
technological resources such as the accelerator

bioativos, utilizando recursos tecnológicos como
o acelerador de partículas; a Phytobios, que
conta com uma vasta experiência na condução
de expedições de bioprospecção em biomas
brasileiros; e o Aché, que, ao longo de mais de
50 anos, tem expertise nas etapas de pesquisa e
desenvolvimento de medicamentos inovadores.
Desta aliança resulta o Programa de Prospecção
da Biodiversidade Brasileira.
Ainda em 2017, o Aché, em parceira com a empresa
suíça Ferring Pharmaceuticals, inaugurou em
Guarulhos o laboratório NILE
(Nanotechnology Innovation
Laboratory Enterprise).
O laboratório, inédito no
Brasil, é voltado à pesquisa e
ao desenvolvimento de novas
plataformas tecnológicas
baseadas em nanotecnologia,
que poderão ser aplicadas em
medicamentos, cosméticos
e produtos nutricionais.
Foram investidos R$ 7
milhões em equipamentos e
infraestrutura.

Imobilizado
No ano de 2017, os investimentos com
imobilizado totalizaram R$ 90,9 milhões, com
destaque para aquisições de novas máquinas e
equipamentos no montante de R$ 17,2 milhões.

Dividendos
A Companhia apurou um Resultado no exercício de
R$ 565,3 milhões, sendo que R$ 60,6 milhões foram
destinados para pagamento de JSCP,
R$ 84,0 milhões já adiantados na forma de dividendos
ao longo de 2017 e R$ 420,7 milhões aguardam
deliberação pela Assembleia Geral Ordinária.

Agradecimentos
Agradecemos aos nossos acionistas pela confiança,
aos colaboradores pelo seu comprometimento, aos
clientes e consumidores pela sua preferência e aos
fornecedores e parceiros pelo apoio.

A Administração

of particles; Phytobios, which has extensive
experience in conducting bioprospecting
expeditions in Brazilian biomes; and Aché, which
for more than 50 years has expertise in the research
and development stages of innovative medicines.
This alliance results in the Brazilian Biodiversity
Prospecting Program.
Also in 2017, Aché, in partnership with the swiss
company Ferring Pharmaceuticals, opened the
NILE (Nanotechnology Innovation Laboratory
Enterprise) laboratory in Guarulhos.
Unprecedented in Brazil, this
laboratory is focused on the
research and development of
new technological platforms
based on nanotechnology,
which can be applied in
medicines, cosmetics and
nutritional products. Seven
million (R$ 7 mm) were
invested in equipment and
infrastructure.

equipment

Property, plant and

In 2017, investments in property, plant and
equipment totaled R$ 90.9 million, with special
emphasis on the acquisition of new machinery and
equipment in the amount of R$ 17.2 million.

Dividends
The Company recorded P&L for the year of
R$ 565.3 million, of which R$ 60.6 million was
earmarked for payment of IOE, R$ 84.0 million
already advanced as dividends throughout 2017
and R$ 420.7 million are awaiting resolution by
the Annual General Meeting (AGM).
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Relatório do auditor independente sobre as
demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Independent auditor’s report on individual and consolidated financial statements

Aos Acionistas e Administradores do Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A
São Paulo - SP
The Shareholders, Board of Directors and Officers Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A
São Paulo – SP
Opinião

Opinion

Examinamos as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas do Aché
Laboratórios Farmacêuticos S.A. (“Companhia”),
identificadas como controladora e consolidado,
respectivamente, que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e
as respectivas demonstrações do resultado,
do resultado abrangente, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para
o exercício findo nesta data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o
resumo das principais políticas contábeis.

We have audited the accompanying individual
and consolidated financial statements of Aché
Laboratórios Farmacêuticos S.A. (“Company”),
identified as Company and Consolidated,
respectively, which comprise the statement of
financial position as at December 31st, 2017 and
the statement of profit or loss, of comprehensive
income (loss), of changes in equity and of cash
flows for the year then ended, and a summary
of significant accounting practices and other
explanatory information.

Em nossa opinião as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira, individual e consolidada, da Companhia
em 31 de dezembro de 2017, o desempenho
individual e consolidado de suas operações e
os seus respectivos fluxos de caixa individuais e
consolidados para o exercício findo nessa data,
de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e com as normas internacionais de relatório
financeiro (IFRS) emitidas pelo International
Accounting Standards Board (IASB).

Base para Opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade
com tais normas, estão descritas na seção a
seguir intitulada “Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas”. Somos independentes
em relação à Companhia e suas controladas,
de acordo com os princípios éticos relevantes

In our opinion, the individual and consolidated
financial statements referred to above present
fairly, in all material respects, the individual and
consolidated financial position of the Company as
at December 31st, 2017, and its individual and
consolidated financial performance and individual
and consolidated cash flows for the year then
ended in accordance with the accounting practices
adopted in Brazil and with the International
Financial Reporting Standards (IFRS) issued by the
International Accounting Standards Board (IASB).

Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with
Brazilian and International standards on auditing.
Our responsibilities under those standards are
further described in the “Auditor’s responsibilities
for the audit of individual and consolidated
financial statements” section of our report. We are
independent of the Company and its subsidiaries
in accordance with the ethical requirements
provided for in the Code of Ethics for Professional
Accountants and in the professional standards
issued by Brazil’s National Association of State
Boards of Accountancy (CFC), and we have fulfilled
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previstos no Código de Ética Profissional do
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos
com as demais responsabilidades de acordo com
essas normas. Acreditamos que a evidência de
auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.

Outros Assuntos
Demonstrações dos valores adicionados
As demonstrações individual e consolidada do
valor adicionado (DVA) referentes ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2017, elaboradas
sob a responsabilidade da administração da
Companhia, e apresentadas como informação
suplementar para fins de IFRS, foram submetidas
a procedimentos de auditoria executados em
conjunto com a auditoria das demonstrações
financeiras da Companhia. Para a formação de
nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações
estão conciliadas com as demonstrações
financeiras, conforme aplicável, e se a sua forma
e conteúdo estão de acordo com os critérios
definidos no Pronunciamento Técnico CPC
09 – Demonstração do Valor Adicionado. Em
nossa opinião, essas demonstrações dos valores
adicionados foram adequadamente elaboradas,
em todos os aspectos relevantes, segundo os
critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico
e são consistentes em relação às demonstrações
financeiras individuais e consolidadas tomadas em
conjunto.

Outras informações que acompanham as
demonstrações financeiras individuais e
consolidadas e o relatório do auditor
A Administração da Companhia é responsável por
essas outras informações que compreendem o
Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas não abrange o Relatório
da Administração e não expressamos qualquer
forma de conclusão de auditoria sobre esse
relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas, nossa
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our other ethical responsibilities in accordance
with these requirements. We believe that the
audit evidence we have obtained is sufficient and
appropriate to support our opinion.

Other matters
Statements of value added
The individual and consolidated statements of value
added for the year ended December 31st, 2017,
prepared under the responsibility of Company’s
management, and presented as supplementary
information for IFRS purposes, were submitted to
audit procedures performed in conjunction with
the audit of the Company’s financial statements.
For the purpose of forming our opinion, we evaluate
whether these statements are reconciled with the
financial statements and accounting records, as
applicable, and whether its form and content are in
accordance with the criteria set forth in Accounting
Pronouncement CPC 09 - Statement of Value
Added. In our opinion, this statement of value added
has been properly prepared, in all material respects,
in accordance with the criteria set forth in this
Accounting Pronouncement and is consistent with
the overall individual and consolidated financial
statements.
Other information accompanying the individual
and consolidated financial statements and the
auditor’s report

The Company management is responsible
for such other information, including the
Management Report
Our opinion on the individual and consolidated
financial statements does not cover the
Management Report and we do not express any
form of audit conclusion on this report.
In connection with the audit of the individual
and consolidated financial statements, our
responsibility is to read the Management Report
and, in doing so, consider whether the report
is significantly inconsistent with the financial
statements or with our knowledge obtained
in the audit, or otherwise seems to contain
material misstatements. If, based on our work, we
conclude that there are material misstatements

responsabilidade é a de ler o Relatório da
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse
relatório está, de forma relevante, inconsistente
com as demonstrações financeiras ou com nosso
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra
forma, aparenta estar distorcido de forma relevante.
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos
que há distorção relevante no Relatório da
Administração, somos requeridos a comunicar esse
fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração
e da governança pelas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas
A Administração é responsável pela elaboração
e adequada apresentação das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com
as normas internacionais de relatório financeiro
(IFRS), emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB), 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
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
financeiras, a não ser que a Administração
pretenda liquidar a Companhia e suas
controladas ou cessar suas operações, ou não
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da
Companhia e suas controladas são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de
elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidade do auditor pela
auditoria das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável
de que as demonstrações financeiras individuais
e consolidadas, tomadas em conjunto, estão

in the Management Report, we are required to
communicate this matter. We have nothing to
report in this respect.

Responsibilities of management and those
charged with governance for the individual
and consolidated financial statements
Management is responsible for the preparation
and fair presentation of these individual and
consolidated financial statements in accordance
with accounting practices adopted in Brazil and
in accordance with the International Financial
Reporting Standards (IFRS) issued by the
International Accounting Standards Board (IASB),
and for such internal controls as management
determines is necessary to enable the preparation
of financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the individual and consolidated
financial statements, management is responsible
for assessing the Company’s ability to continue as
a going concern, disclosing, as applicable, matters
related to going concern and using the going
concern basis of accounting unless management
either intends to liquidate the Company and its
subsidiaries or to cease operations, or has no
realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible
for overseeing the Company’s and its subsidiaries’
financial reporting process.

Auditor’s responsibilities for the
audit of individual and consolidated
financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance
about whether the overall individual and consolidated
financial statements are free of material misstatement,
whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s
report that includes our opinion. Reasonable assurance
is a high level of assurance, but is not a guarantee that
an audit conducted in accordance with Brazilian
and International Standards on Auditing will always
detect material misstatements when they exist.
Misstatements can arise from fraud or error and are
considered material if, individually or in the aggregate,
they could reasonably be expected to influence the
economic decisions of users taken on the basis of these
financial statements.
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livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro e emitir relatório
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 sempre
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
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 o ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção
relevante nas demonstrações financeiras
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 suficiente
para fundamentar nossa opinião. O risco de
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, falsificação, omissão
ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento 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 Companhia
e suas controladas.
• 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 significativa em relação à
capacidade operacional da Companhia e
suas controladas. Se concluirmos que existe
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As part of the audit conducted in accordance with
Brazilian and International standards on auditing,
we exercise professional judgment and maintain
professional skepticism throughout the audit. We also:
• Identify and assess risks of material
misstatements of the individual and consolidated
financial statements, whether due to fraud or error,
design and perform audit procedures responsive
to those risks, and obtain audit evidence that is
sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion. The risk of not detecting a material
misstatement resulting from fraud is higher than
one resulting from error, as fraud may involve
override of internal controls, collusion, forgery,
intentional omissions or misrepresentations.
• Obtain an understanding of internal control
relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the
circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of
internal control of Company and its subsidiaries.
• Evaluate the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates
and related disclosures made by management.
• Conclude on the appropriateness of
management’s use of the going concern basis
of accounting and, based on the audit evidence
obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast
substantial doubt as to the Company’s and its
subsidiaries’ ability to continue as a going concern.
If we conclude that a material uncertainty exists,
we are required to draw attention in our auditor’s
report to the related disclosures in the individual
and consolidated financial statements or, if such
disclosures are inadequate, to modify our opinion.
Our conclusions are based on the audit evidence
obtained up to the date of our auditor’s report.
• Evaluate the overall presentation, structure and
content of the financial statements, including
the disclosures, and whether the individual and
consolidated financial statements represent the
corresponding transactions and events in a manner
that achieves fair presentation.
• Obtain sufficient appropriate audit evidence
regarding the financial information of the entities
or business activities within the group to express an
opinion on the consolidated financial statements.

incerteza relevante, devemos chamar atenção
em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas ou incluir
modificação em nossa opinião, se as divulgações
forem inadequadas. Nossas conclusões estão
fundamentadas nas evidências de auditoria
obtidas até a data de emissão de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem
levar a Companhia e suas controladas a não mais
se manterem em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura
e conteúdo das demonstrações financeiras,
inclusive as divulgações e se as demonstrações
financeiras 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
suficiente referente às informações financeiras
das entidades ou atividades de negócio do
grupo para expressar uma opinião sobre as
demonstrações financeiras consolidadas.
Somos responsáveis pela direção, supervisão
e desempenho da auditoria do grupo e,
consequentemente, pela opinião de auditoria.

We are responsible for the direction, supervision
and performance of the group audit. We remain
solely responsible for our audit opinion.
We communicate with those charged with
governance regarding, among other matters, of
the planned scope and timing of the audit and
significant audit findings, including any significant
deficiencies in internal controls that we identify
during our audit.
São Paulo, March 20th, 2018.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6
Douglas Travaglia Lopes Ferreira
Accountant CRC-1SP218313/O-4

Comunicamo-nos com os responsáveis pela
governança a respeito, entre outros aspectos,
do alcance planejado, da época da auditoria e
das constatações significativas de auditoria,
inclusive as eventuais deficiências significativas
nos controles internos que identificamos durante
nossos trabalhos.
São Paulo, 20 de março de 2018.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6
Douglas Travaglia Lopes Ferreira
Contador CRC-1SP218313/O-4
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Balanços patrimoniais • 31 de dezembro de 2017 e 2016
Statements of financial position • December 31st, 2017 and 2016
(Em milhares de reais - R$)
(In thousands of reais – BRL)

Nota
explicativa
Note
31/12/2017
12/31st/2017

Controladora

Consolidado

Company

Consolidated

31/12/2016
12/31st/2016

31/12/2017
12/31st/2017

31/12/2016
12/31st/2016

Ativo					
Assets
Circulante					
Current assets
Caixa e equivalentes de caixa
3
107.506
97.728
168.964
134.399
Cash and cash equivalents
Contas a receber
4
Trade accounts receivable
Estoques
5
Inventories
Impostos e contribuições sociais a compensar		
Taxes and social contributions to offset
Dividendos a receber
14
Dividends receivable
Despesas antecipadas		
Prepaid expenses
Outros créditos		
Other receivables
Total do ativo circulante		
Total current assets

459.461

334.051

660.668

509.645

290.612

249.199

411.569

379.200

6.755

7.415

50.718

35.745

58.313

59.324

-

-

75.161

63.966

82.232

70.187

14.248

13.816

20.755

24.659

1.012.056

825.499

1.394.906

1.153.835

					
Não circulante					
Noncurrent assets
Aplicações financeiras 		
30
Financial investments
Depósitos judiciais
16
103.956
115.660
109.093
Judicial deposits
Impostos e contribuições sociais a compensar		
5.617
7.975
9.457
Taxes and social contributions to offset
Imposto de renda e contribuição social diferidos
6
1.223
Deferred income and social contribution taxes
Investimentos
8
546.186
494.351
6.186
Investments
Imobilizado
9
664.667
657.234
884.561
Property, plant and equipment (PP&E)
Intangível
10
72.017
46.846
317.520
Intangible assets
Outros créditos		
Other receivables
Total do ativo não circulante		
Total noncurrent assets

Total do ativo		
Total assets
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121.529
13.928
15.739
854.799
283.211

6.741

5.494

6.789

5.005

1.400.407

1.327.560

1.333.636

1.294.211

2.412.463

2.153.059

2.728.542

2.448.046

Balanços patrimoniais • 31 de dezembro de 2017 e 2016
Statements of financial position • December 31st, 2017 and 2016
(Em milhares de reais - R$)
(In thousands of reais – BRL)

Nota
explicativa
Note
31/12/2017
12/31st/2017

Controladora

Consolidado

Company

Consolidated

31/12/2016
12/31st/2016

31/12/2017
12/31st/2017

31/12/2016
12/31st/2016

Passivo e patrimônio líquido					
Liabilities and equity
Circulante					
Current liabilities
Empréstimos e financiamentos
11
35.603
33.280
43.146
44.190
Loans and financing
Fornecedores
12
142.952
75.864
190.623
100.234
Trade accounts payable
Obrigações tributárias
13
108.965
79.366
179.217
152.645
Tax liabilities
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
15
70.245
47.515
102.268
74.499
Labor and social security liabilities
Dividendos e JSCP a pagar
14
52.304
52.318
Dividends and IOE payable
Contas a pagar		
29.561
12.708
42.666
27.380
Accounts payable
Outras obrigações		
38.809
19.185
65.185
56.711
Other liabilities
Total do passivo circulante		
426.135
320.222
623.105
507.977
					
Total
current liabilities
Não circulante					
Noncurrent liabilities
Empréstimos e financiamentos
11
107.121
108.034
131.492
128.571
Loans and financing
Imposto de renda e contribuição social diferidos
6
31.670
46.858
73.997
Deferred income and social contribution taxes
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 16
268.671
204.151
305.480
240.978
Provision for tax, civil, and labor contingencies
Provisão para perda nos investimentos
8
29.066
27.463
Provision for investment loss
Outras obrigações
17
65.634
13.113
97.097
40.593
Other liabilities
Total do passivo não circulante		
470.492
384.431
580.927
484.139
					
Total
noncurrent liabilities
Patrimônio líquido					
Equity
Capital social
19
440.959
440.959
440.959
Capital
Reservas de capital
19
174.212
174.212
174.212
Capital reserves
Reserva de reavaliação
19
3.650
4.117
3.650
Revaluation reserve
Ajuste de avaliação patrimonial
19
130.743
132.301
130.743
Equity adjustment
Reservas de lucros
19
766.272
696.817
766.272
Income reserves
Total atribuído aos controladores		
1.515.836
1.448.406
1.515.836
Total attributed to controlling interests
Participação dos acionistas não controladores
no patrimônio líquido das controladas		
8.674
Noncontrolling interests in subsidiaries’ equity

440.959
174.212
4.117
132.301
696.817
1.448.406
7.524

Total do patrimônio líquido		
Total equity

1.515.836

1.448.406

1.524.510

1.455.930

Total do passivo e patrimônio líquido		
Total liabilities and equity

2.412.463

2.153.059

2.728.542

2.448.046

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
See accompanying notes.
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Demonstrações dos resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
Statements of profit or loss
Years ended December 31st, 2017 and 2016
(Em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido do exercício por ação)
(In thousands of reais - R$, except earnings per share)

Nota
explicativa
Note
31/12/2017
12/31st/2017

Controladora

Consolidado

Company

Consolidated

31/12/2016
12/31st/2016

31/12/2017
12/31st/2017

Receita operacional líquida
20
2.212.976
2.006.353
2.967.912
Operating revenue, net
Custo dos produtos vendidos
21
(601.831)
(585.665)
(809.305)
Cost of sales
Lucro bruto		
1.611.145
1.420.688
2.158.607
Gross profit
					
Receitas (despesas) operacionais					
Operating income (expenses)
Com vendas
21
(863.308)
(753.795)
(1.048.088)
Selling expenses
Gerais e administrativas
21
(203.759)
(101.482)
(258.037)
General and administrative expenses
Participações dos empregados e
administradores no resultado
26
(32.461)
(24.351)
(55.941)
Employee and management profit sharing
Resultado de equivalência patrimonial
8
188.460
145.477
2.355
Equity pickup
Outras receitas operacionais, líquidas
22
14.162
2.817
15.411
Other operating income (expenses), net
Lucro operacional antes do resultado financeiro		
714.239
689.354
814.307
Operating income before finance income (costs)
					
Resultado financeiro					
Finance income (costs)
Receitas financeiras
23
19.497
14.732
25.440
Finance income
Despesas financeiras
23
(36.667)
(54.458)
(45.713)
Finance costs
Variação cambial, líquida
23
1.004
11.683
717
Foreign exchange variation, net
					
Lucro antes do imposto de renda e da 					
contribuição social		
698.073
661.311
794.751
Income before income and
					
social
contribution taxes
Imposto de renda e contribuição social					
Income and social contribution taxes
Correntes
7
(165.699)
(110.488)
(255.473)
Current
Diferidos
7
32.891
(6.176)
27.137
Deferred
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Lucro líquido do exercício		
565.265
544.647
566.415
Net
income for the year
					
Atribuível a					
Acionistas controladores		
565.265
544.647
565.265
Attributable to:
Controlling interests
Acionistas não controladores		
1.150
Noncontrolling interests
Lucro líquido do exercício por ação - R$					
Básico
27
8,85
8,52
8,85
Earnings per share for the year - R$
Basic earnings per share
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
See accompanying notes.

31/12/2016
12/31st/2016
2.686.268
(791.755)
1.894.513

(942.839)
(148.136)
(44.033)
2.830
7.410
769.745

22.163
(73.184)
15.473

734.197

(200.061)
10.118

544.254

544.647

(393)
8,52

Demonstrações dos resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
Statements of comprehensive income (loss)
Years ended December 31st, 2017 and 2016
(Em milhares de reais - R$)
(In thousands of reais - R$)

Nota
explicativa
Note
31/12/2017
12/31st/2017

Controladora

Consolidado

Company

Consolidated

31/12/2016
12/31st/2016

31/12/2017
12/31st/2017

31/12/2016
12/31st/2016

Lucro líquido do exercício
565.265
544.647
566.415
Net
income
for
the
year
				

544.254

Outros resultados abrangentes
Other
comprehensive income
				

-

Total do resultado abrangente do exercício
565.265
544.647
566.415
Total comprehensive income for the year
				

544.254

Atribuível aos acionistas:				
Attributable to:
Controladores
565.265
544.647
565.265
Controlling interests
Não controladores
1.150
Noncontrolling interests
565.265

544.647

566.415

544.647
(393)
544.254

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
See accompanying notes.
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Demonstrações das mutações do patrimônio líquido • Exercícios findos em 31 de dezembro de
Statements of profit or loss • Years ended December 31st, 2017 and 2016
(Em milhares de reais - R$) (In thousands of reais - R$)

Saldos em 31 de dezembro de 2015

Balances at December 31st, 2015

Equity adjustment

Reserva Reserva de ágio Reserva de
especial na emissão reavaliação
de ágio
de ações

Capital

Special
goodwill
reserve

-

Realization of revaluation reserve

Ajuste de avaliação patrimonial

Capital reserves

Capital
social

440.959 167.767

Realização da reserva de reavaliação

Reservas de capital

Share
premium
reserve

Em
Em ativos de
ativos
controladas
próprios

Reserva
legal

Reserva de
incentivos
fiscais

Reserva de novos
produtos e P&D

Legal
reserve

Tax
incentive
reserve

Reserve for new
products and R&D

Revaluation
reserve

On
own
assets

On
subsidiaries’
assets

6.445

4.586

124.336

9.524

43.807

882

88.963

-

(469)

-

-

-

-

-

-

Realização dos ajustes ao custo atribuído

-

-

-

-

(1.355)

(204)

-

-

-

Reserva de Incentivos Fiscais

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.463

Destinação de lucro para reserva de
Ativo Imobilizado conforme AGO de 18.04.2016 -

-

-

-

-

-

-

-

-

Deliberação de dividendos conforme AGO
de 18.04.2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Transferência para reserva de lucros
para acionistas não controladores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Juros sobre capital próprio conforme AGE
de 04.02.2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Juros sobre capital próprio conforme AGE
de 13.12.2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Realization of adjustments to deemed cost
Tax incentive reserve

Lucro líquido do exercício

Net income for the year

Destinação de lucro para reserva de
Pesquisa e Desenvolvimento conforme AGO
de 18.04.2016

Allocation of profit for R&D reserve as per AGM held
on April 18th, 2016

Allocation of profit to PPE reserve as per AGM held on
April 18th, 2016
Dividends approved as per AGM held on April
18th, 2016
Transfer to income reserve –
noncontrolling interests

Interest on equity paid according to the SGM
held on February 4th, 2016

Interest on equity paid according to the SGM held on
December 13th, 2016

Complemento de JSCP do exercício de 2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Realização de Reservas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Complemento de dividendo mínimo
obrigatório estatutário

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.445

4.117

122.981

9.320

43.807

982

110.426

Suplemmental IOE for year 2016
Realized Reserves

Supplemental mandatory minimum dividend

Transferência para reservas de lucros

Transfer to income reserves

Saldos em 31 de dezembro de 2016
Balances at December 31st, 2016

440.959 167.767
-

-

-

(467)

-

-

-

-

-

Realização dos ajustes ao custo atribuído

Realização da reserva de reavaliação

-

-

-

-

(1.354)

(204)

-

-

-

Lucro líquido do exercício

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dividendos do exercício de 2016 conforme
AGO de 28.04.2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Juros sobre capital próprio conforme
AGE de 14.12.2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Antecipação de dividendos do exercício
de 2017 conforme AGE de 21.12.2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Transferência para reservas de lucros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Transf. Reserva novos produtos para reserva de
ativo imobilizado conforme AGO de 28.04.2017

-

-

-

-

-

-

-

-

(17.073)

Realização de Reservas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.445

3.650

121.627

9.116

43.807

982

93.353

Realization of revaluation reserve

Realization of adjustments to deemed cost
Net income for the year

Dividends for year 2016 as per AGM
held on April 28th, 2017

Interest on equity paid according to the SGM held
on December 14th, 2017

Prepayment of dividends for year 2017 approved at the
SGM held on December 21st, 2017

Destinação de lucros para res. Ativo
imobilizado conforme AGO de 28.04.2017

Allocation of profit to PPE reserve as per
AGM held on April 28th, 2017
Transfer to income reserves

Transf. Reserve for new products to PPE reserve
as per AGM held on April 28th, 2017
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Realized Reserves

Saldos em 31 de dezembro de 2017
Balances at December 31st, 2017

440.959 167.767

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
See accompanying notes.

2017 e 2016

Reservas de lucros
Income reserves

Reserva para
investimentos em
imobilizados

Reserva de lucros
não distribuídos

Reserva de dividendos
adicionais propostos

Lucros
acumulados

Reserve for
investments
in PPE

Unpaid profits reserve

Reserve for additional
dividends proposed

Retained
earnings

Total atribuído Participação dos acionistas não
aos controladores controladores no patrimônio
líquido das controladas

Total

Total attributed to
controlling interests

Total

Noncontrolling interests
in subsidiaries’ equity

103.060

356.376

-

-

1.346.705

7.945

1.354.650

-

-

-

469

-

-

-

-

-

-

1.559

-

-

-

-

-

-

(100)

-

-

-

-

-

-

544.647

544.647

(409)

544.238

-

(21.463)
-

-

-

-

-

28.130

(28.130)

-

-

-

-

-

-

(306.783)

-

-

(306.783)

-

(306.783)

-

-

-

-

-

(12)

(12)

-

-

-

(60.088)

(60.088)

-

(60.088)

-

-

-

(63.270)

(63.270)

-

(63.270)

-

-

-

(5.572)

(5.572)

-

(5.572)

-

1.928

-

(1.928)

-

-

-

-

-

-

(7.233)

(7.233)

-

(7.233)

-

408.484

-

(408.484)

-

-

-

131.190

410.412

-

-

1.448.406

7.524

1.455.930

-

-

-

467

-

-

-

-

-

-

1.558

-

-

-

-

-

-

565.265

565.265

1.150

566.415

-

(353.265)

-

-

(353.265)

-

(353.265)

-

-

-

(60.570)

(60.570)

-

(60.570)

-

-

-

(84.000)

(84.000)

-

(84.000)

57.147

(57.147)

-

-

-

-

-

-

420.695

-

(420.695)

-

-

-

17.073

-

-

-

-

-

-

-

2.025

-

(2.025)

-

-

205.410

422.720

-

-

1.515.836

8.674
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1.524.510

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
Cash flow statements • Years ended December 31st, 2017 and 2016
(Em milhares de reais - R$) (In thousands of reais – BRL)

Controladora

Consolidado

Company

Consolidated

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016
12/31st/2017 12/31st/2016 12/31st/2017 12/31st/2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Cash flow from operating activities

Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social
Income before income and social contribution taxes

698.073

661.311

794.751

734.197

Ajustes para conciliar o lucro líquido antes do imposto
de renda e da contribuição social com o caixa líquido
gerado pelas Atividades operacionais:				
Adjustments to reconcile income before income and social
contribution taxes to net cash from operating activities:

41.084

32.142

57.305

44.029

2.377

72

2.480
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Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas

73.012

17.580

76.630

24.390

Provisão para perdas nos estoques

14.665

7.873

26.976

11.045

Depreciação e amortização
Depreciation and amortization

Prejuízo na venda de bens do ativo imobilizado
Loss on disposal of property, plant and equipment items
Provisions for tax, civil and labor contingencies
Provision for inventory losses

(188.460)

(145.477)

(2.355)

(2.830)

Outras provisões

72.145

(4.170)

64.978

(2.562)

Provisões de juros e variações monetárias e cambiais

11.333

10.591

13.398

6.616
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6.067

1.081

7.743

Resultado de equivalência patrimonial
Equity pickup

Other provisions

Accrued interest,and monetary and exchange variations

Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Allowance for doubtful accounts

Outros
Other

-

369

(940)

349

724.557

586.358

1.034.304

823.105

(Aumento) redução nos ativos operacionais:				
(Increase) decrease in operating assets:

Contas a receber de clientes
Trade accounts receivable

Estoques

Inventories

Impostos e contribuições sociais a compensar
Taxes recoverable

Partes relacionadas ativas
Related parties

Despesas antecipadas e outros créditos
Prepaid expenses and other receivables

(125.738)

(34.923)

(152.104)

(67.599)

(56.078)

29.163

(59.345)

15.208

571

(12.108)

(13.970)

(24.896)

-

(11.591)

-

(11.591)

(1.170)

34.782

2.511

36.528

Aumento (redução) nos passivos operacionais:				
Increase (decrease) in operating liabilities:

Fornecedores

Trade accounts payable

Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Labor and social security liabilities

Impostos e contribuições a recolher
Taxes payable

Imposto de renda e contribuição social pagos
Income and social contribution taxes paid

Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas pagos
Provision for tax, civil and labor contingencies paid

Juros pagos de empréstimos e financiamentos
Interest paid on loans and financing

Outras obrigações
Other liabilities

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Net cash provided by operating activities

67.088

(64.786)

90.389

(79.943)

22.730

(2.190)

27.769

5.553

(10.373)

(267)

(13.392)

(885)

(123.279)

(129.240)

(212.040)

(201.063)

(8.492)

(10.919)

(12.128)

(11.032)

(10.845)

(8.635)

(12.730)

(10.718)

16.853

5.940

15.286

7.062

495.824

381.584

694.550

479.729

Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Cash flow from investing activities

Dividendos recebidos de controladas
Dividends received from subsidiaries

Aquisição de empresas controladas
Acquisition of subsidiaries

150.012

103.847

-

-

-

(1.200)

-

(1.200)

Aumento de capital em empresas controladas

(10.773)

(617)

-

(617)

Aquisição de imobilizado e intangível

(68.756)

(68.492)

(99.227)

(107.793)

Adiantamento de ativo imobilizado

(14.633)

(3.109)

(19.107)

(5.301)

-

-

(30)

9.272

55.850

30.429

(118.364)

(105.639)

Capital increase in subsidiaries

Acquisition of PPE and intangible assets
Advances on PPE items

Aplicações financeiras a longo prazo
Long-term investments

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento
Net cash from (used in) investing activities

Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Cash flow from financing activities

Captações de empréstimos e financiamentos
Loans and financing taken out

Amortizações de empréstimos e financiamentos
Repayment of loans and financing

4.625

68.019

18.730

(29.377)

(59.486)

(34.873)

Dividendos e JSCP pagos

(550.142)

(452.164)

(550.154)

(452.164)

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento

(541.896)

(476.916)

(541.621)

(468.307)

9.778

(64.903)

34.565

(94.217)

97.728

162.631

134.399

228.616

107.506

97.728

168.964

134.399

9.778

(64.903)

34.565

(94.217)

Dividends and IOE paid

Net cash used in financing activities

Aumento (Redução) no caixa e equivalentes de caixa
Increase (decrease) in cash and cash equivalents

Saldo inicial do caixa e equivalentes de caixa
Cash and cash equivalents at beginning of year
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54.257
(46.011)

Saldo final do caixa e equivalentes de caixa
Cash and cash equivalents at end of year

Aumento (Redução) no caixa e equivalentes de caixa
Increase (decrease) in cash and cash equivalents
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras./ See accompanying notes.

Demonstrações dos valores adicionados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
Statements of value added •Years ended December 31st, 2017 and 2016
(Em milhares de reais - R$) (In thousands of reais – BRL)

Controladora

Consolidado

Company

Consolidated

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016
12/31st/2017 12/31st/2016 12/31st/2017 12/31st/2016
Receitas				
Revenues
Vendas de mercadorias, produtos e serviços
2.656.479
2.393.450
3.474.466
3.120.106
Sales of goods, products and services
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
(327)
807
(1.078)
1.249
Allowance for doubtful accounts
Outras receitas
39.511
11.768
42.907
16.122
Other revenues
2.695.663
2.406.025
3.516.295
3.137.477
				
Insumos adquiridos de terceiros				
Inputs acquired from third parties
Matérias-primas consumidas
460.600
488.338
602.679
Raw materials consumed
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos
34.876
6.754
42.998
Cost of sales and services
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
607.676
443.101
737.444
Materials, energy, third-party services and other expenses
Perda de valores ativos
5.187
4.688
3.464
Impairment of assets
1.108.339
942.881
1.386.585

639.268
10.368
560.220
7.394
1.217.250

				
Valor adicionado bruto
1.587.324
1.463.144
2.129.710
1.920.227
Gross value added
				
Depreciação e amortização
(41.084)
(32.142)
(57.305)
(44.029)
Depreciation and amortization
				
Valor adicionado produzido pela companhia
1.546.240
1.431.002
2.072.405
1.876.198
Net value added produced by the Company
				
Valor adicionado recebido em transferência				
Value added received in transfer
Resultado de equivalência patrimonial
188.460
145.477
2.355
Equity pickup
Receitas financeiras
19.497
14.732
25.440
Finance income
207.957
160.209
27.795

2.830
22.163
24.993

				
Valor adicionado total a distribuir
1.754.197
1.591.211
2.100.200
1.901.191
Total value added to be distributed
				
Distribuição do valor adicionado
1.754.197
Distribution of value added
Pessoal
517.740
Personnel
Remuneração direta
434.440
Direct compensation
Benefícios
54.695
Benefits
FGTS
28.605
Unemployment Compensation Fund (FGTS)
Impostos, taxas e contribuições
601.903
Taxes, rates and contributions
Federais
367.573
Federal
Estaduais
229.584
State
Municipais
3.375
Local
Outros tributos
1.371
Other taxes
Remuneração de capitais de terceiros
69.289
Debt remuneration
Juros
35.663
Interest
Aluguéis
33.626
Rent
Participações dos acionistas não controladores		
Noncontrolling interests
Remuneração de capitais próprios
565.265
Equity remuneration
Dividendos e juros sobre o capital próprio distribuídos
144.570
Dividends and Interest on Equity (IOE) paid
Lucros retidos do exercício
420.695
Retained profits for the year
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras./ See accompanying notes.

1.591.211

2.100.200

1.901.191

444.703

664.757

585.706

371.856

556.157

490.418

47.466

73.178

62.835

25.381

35.422

32.453

527.306

782.442

671.858

323.325

480.728

409.119

199.433

294.584

256.633

-

4.433

-

4.548

2.697

6.106

74.555

87.736

98.980

42.775

44.995

57.711

31.780

41.591

41.662

1.150

(393)

544.647

565.265

544.647

136.163

144.570

136.163

408.484

420.695

408.484
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1. Contexto operacional
O Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.
(“Companhia”) é uma sociedade anônima de
capital fechado com sede em São Paulo, Capital,
que tem por objeto social a industrialização, a
comercialização, a importação e a exportação de
produtos farmacêuticos para consumo humano,
atuando nos principais segmentos farmacêuticos,
tais como respiratório, musculoesquelético,

saúde feminina, sistema nervoso central,
cardiologia, dermatologia, vitaminas, oncologia e
cosmético, por meio de unidades de negócios de
prescrição, hospitalar, genéricos e medicamentos
isentos de prescrição.
A Companhia possui participação societária nas
seguintes sociedades:

Denominação

Atividade Principal

Business name

Core activity

Aché International Ltd.
Aché International Ltd.

Manutenção de parcerias com outras empresas internacionais
para o desenvolvimento técnico e operacional de seus produtos.
Maintenance of partnerships with other international companies for the
technical and operational development of its products.

Biosintética Farmacêutica Ltda.
Biosintética Farmacêutica Ltda.

A industrialização, a comercialização, a importação e a exportação
de produtos farmacêuticos para consumo humano e atua nos
principais segmentos farmacêuticos.
Manufacturing, trade, import and export of pharmaceutical products for
human consumption; operations in the main pharmaceutical segments.

Indústria Farmacêutica Melcon do Brasil S.A.
Indústria Farmacêutica Melcon do Brasil S.A.

(a)

Labofarma Produtos Farmacêuticos Ltda
Labofarma Produtos Farmacêuticos Ltda.
Raposo Participações Ltda.
Raposo Participações Ltda.

A industrialização, a comercialização, a importação e a exportação
de hormônios.
Manufacturing, trade, import and export of hormones.
Distribuição e comercialização de medicamentos.
Distribution and sale of medicines.

(b)

Bionovis S.A.
Bionovis S.A.

Holding de instituição não financeira.
Holding of non-financial institution.
A pesquisa, o desenvolvimento, a produção, a distribuição e a
comercialização de medicamentos biotecnológicos.
Research, development, production, distribution and sale of
biotechnological medicines.

Nortis Farmacêutica Ltda.
Nortis Farmacêutica Ltda.

(c)

A industrialização de antibióticos cefalosporínicos para consumo
humano, medicamentos isentos de prescrição e nutracêuticos.
Manufacturing of cephalosporin antibiotics for human consumption,
non-prescription drugs and nutraceuticals.

Laboratório Químico Farmacêutico Tiaraju Ltda
Laboratório Químico Farmacêutico Tiaraju Ltda

(d)

Detentora de registros de fitomedicamentos e alimentos funcionais.
Holder of registrations of phytomedicines and functional foods.

(a) A Companhia, mesmo não sendo majoritária na composição acionária da Indústria Farmacêutica Melcon do Brasil S.A.,
é controladora da investida, pois tem direitos que lhe dá a capacidade de dirigir as atividades que afetam significantemente
seus retornos. Dessa forma, a Companhia adota o critério de consolidação total da investida e destaca a participação dos não
controladores no balanço patrimonial consolidado, separadamente do patrimônio líquido dos controladores.
(b) A Biosintética detém 99,99% da participação societária em sua controlada Raposo.
(c) Em 14 de Março de 2016, o Aché adquiriu a Indústria Farmacêutica “Nortis”, laboratório especializado na fabricação
de antibióticos cefalosporínicos e na comercialização de alimentos funcionais, a “Nortis” fundada em 2002, é uma
empresa que possui moderno parque industrial instalado, alcançou grau de excelência na produção de medicamentos,
investindo continuamente em tecnologia e produz 20 milhões de unidades ao ano. A partir de 30 de junho de 2017, a
Nortis está contemplada nas informações financeiras da Companhia.
(d) Em 4 de Março de 2016, o Aché adquiriu o Laboratório Químico Farmacêutico Tiaraju Ltda, fundado em 1991, possui
vasta experiência no mercado de fitomedicamentos e alimentos funcionais. Com a aquisição o Aché irá incorporar registros
de 12 fitomedicamentos. Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, esses registros estão classificados na rubrica de intangível
no valor de R$ 3.500, por se tratar de aquisição de ativos intangíveis, nos termos do CPC 04 (R1).
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1. Operations
Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. (“Company”)
is a privately-held corporation headquartered
in the capital city of São Paulo, São Paulo state,
engaged in the manufacturing, sale, import
and export of pharmaceutical products for
human consumption and operating in the main
pharmaceutical segments, such as respiratory,
muscular-skeletal, female health, central nervous

País

system, cardiology, dermatology, vitamins,
oncology and cosmetics, through its prescription,
hospital, generic and over-the-counter medicine
business units.
The Company holds ownership interest in the
following companies:

Participação

Country

Interest

31/12/2017

31/12/2016

12/31st/2017

12/31st/2016

Ilhas Virgens Britânicas
British Virgin Islands

Direta
Direct

100%

100%

Brasil
Brazil

Direta
Direct

99,99%

99,99%

Brasil
Brazil

Direta
Direct

50%

50%

Brasil
Brazil

Direta
Direct

99,99%

99,99%

Brasil
Brazil

Indireta
Indirect

99,99%

99,99%

Brasil
Brazil

Controlada em conjunto
Jointly owned subsidiary

25%

25%

Brasil
Brazil

Direta
Direct

100%

100%

Brasil
Brazil

Direta
Direct

100%

100%

(a) The Company, even not being the controlling interest in Indústria Farmacêutica Melcon do Brasil S.A. ownership structure,
is the parent company of the investee since it has existing rights that give it the current ability to direct the activities that
significantly affect its returns; accordingly, the Company adopts the criterion of total consolidation of the investee and records
noncontrolling interests in the consolidated statement of financial position separately from the equity of controlling interests.
(b) Biosintética has a 99.99% interest in its subsidiary Raposo.
(c) On March 14th, 2016, Aché acquired “Nortis” Pharmaceutical Industry, a laboratory specialized in manufacturing
cephalosporin antibiotics and selling functional foods. Established in 2002, “Nortis” is a company with a modern industrial
park installed, has achieved excellence in drug production, continuously investing in technology and produces 20 million
units per year. As at June 30th, 2017, Nortis is included in the Company’s financial information.
(d) On March 4th, 2016, Aché acquired Laboratório Químico Farmacêutico Tiaraju Ltda, a chemical pharmaceutical
laboratory founded in 1991 with extensive experience in the phytomedicines and functional foods market. With this
acquisition Aché will incorporate registrations of 12 phytomedicines. At December 31st, 2017 and 2016, these records
are classified as intangible assets in the amount of R$ 3,500 since they relate to the acquisition of intangible assets, in
accordance with CPC 04 (R1).
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1. Contexto operacional - Continuação
1. Operations (Continued)

No início de 2017, a Companhia adquiriu um
terreno no Município de Cabo de Santo Agostinho
– PE, em uma área de 250 mil m², para expansão das
operações industriais e distribuição nas regiões
Norte e Nordeste, cujo investimento total está
estimado em aproximadamente
R$ 500 milhões até 2021.

At the beginning of 2017, the Company acquired
land in the municipality of Cabo de Santo
Agostinho – PE state, in an area of 250,000
sqm., for expansion of its industrial operations
and distribution in the North and Northeast
regions, whose total investment is estimated at
approximately R$ 500 million until 2021.

Algumas das etapas importantes para o início
desta construção estão em andamento, como
a elaboração do projeto conceitual, definição
e contratação da empresa de engenharia,
elaboração do projeto executivo compatibilizado,
início da terraplanagem do terreno e licitações
para início da obra civil, a previsão é que a primeira
fase de operações seja iniciada em 2019 e a
segunda em 2021.

Some of the important steps for the beginning
of this construction are in progress, such as the
preparation of the conceptual project, definition
and contracting of the engineering company,
design of the compatible executive project,
beginning of ground-levelling of the land and
bidding for beginning of the civil works. The first
phase of operations is scheduled for start in 2019
and the second phase in 2021.

2. Base de elaboração e resumo das principais
políticas contábeis
2. Basis of preparation and summary of significant accounting practices
As presentes informações financeiras
condensadas individuais e consolidadas foram
aprovadas para divulgação pelo Conselho de
Administração em reunião ocorrida em 20 de
março de 2018.
As demonstrações financeiras foram preparadas
de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, que compreendem as disposições
da legislação societária, previstas na Lei nº
6.404/76 com alterações da Lei nº 11.638/07,
Lei nº 11.941/09 e Lei nº 12.973/14, e os
pronunciamentos contábeis, interpretações
e orientações emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e as
Normas Internacionais de Relatório Financeiro
(“IFRS”) emitidas pelo International Accounting
Standards Board – IASB.
As demonstrações financeiras foram
preparadas utilizando o custo histórico, exceto
por determinados instrumentos financeiros
mensurados pelos seus valores justos quando
requerido nas normas.
A preparação das demonstrações financeiras
requer o uso de estimativas contábeis,
baseadas em fatores objetivos e subjetivos,
36

These individual and consolidated condensed
financial statements were approved for disclosure at
the Board of Directors’ Meeting held on March 20th,
2018.
The financial statements were prepared in
accordance with accounting practices adopted
in Brazil, which comprise the provisions set forth
in corporation law as provided for by Law No.
6404/76, as amended by Law No. 11638/07,
Law 11941/09 and Law 12973/14 , and the
accounting pronouncements, interpretations
and guidance issued by the Accounting
Pronouncements Committee (“CPC“) and the
International Financial Reporting Standards
(“IFRS”) issued by the International Accounting
Standards Board (IASB).
The financial statements were prepared based
on historical cost, except for certain financial
instruments measured at their fair values when so
required in the standards.
The accounting estimates involved in the
preparation of the financial statements were based
on both objective and subjective factors, in line
with management’s judgment for determining
the appropriate amounts to be recorded in the

com base no julgamento da Administração
para determinação do valor adequado a ser
registrado nas demonstrações financeiras. Áreas
consideradas significativas e que requerem maior
nível de julgamento incluem: imposto de renda e
contribuição social diferidos, provisão para riscos
tributários, cíveis e trabalhistas, provisão para
créditos de liquidação duvidosa, provisão para
perdas em estoques e redução dos valores de
recuperação dos ativos.
As políticas contábeis significativas adotadas
pela Companhia estão descritas nas notas
explicativas específicas, relacionadas aos
itens apresentados. Aquelas aplicáveis, de
modo geral, em diferentes aspectos das
demonstrações financeiras, estão descritas a
seguir.

a) Moeda funcional e de apresentação das
demonstrações financeiras

financial statements. Areas considered significant
and requiring a higher level of judgment include:
deferred income and social contribution taxes,
provision for tax, civil and labor risks, allowance for
doubtful accounts, provision for inventory losses
and impairment of assets.
The significant accounting policies adopted by
the Company are described in the specific notes,
related to the presented items. Those generally
applicable in different aspects of the financial
statements are described below.

a) Functional and reporting currency
For purposes of the consolidated financial
statements, P&L and statement of financial
position balances of each company are translated
into reais, which is the functional and reporting
currency of the Company’s financial statements.
Foreign currency transactions and balances

Para fins das demonstrações financeiras
consolidadas, os resultados e os saldos patrimoniais
de cada empresa são convertidos para reais,
que é a moeda funcional e de apresentação das
demonstrações financeiras da Companhia.
Transações e saldos em moeda estrangeira
As transações em moeda estrangeira são
convertidas para a moeda funcional da
Companhia utilizando-se as taxas de câmbio
vigentes nas datas das transações e a taxa
de câmbio vigente nas datas dos balanços.
Os ganhos e as perdas de variação cambial
resultantes da liquidação dessas transações e
da conversão de ativos e passivos monetários
denominados em moeda estrangeira são
reconhecidos no resultado do exercício.

b) Avaliação do valor recuperável dos
ativos (exceto ágio)
A Companhia e suas controladas revisam o valor
contábil líquido dos seus ativos com o objetivo de
avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias
econômicas, operacionais ou tecnológicas
que possam indicar deterioração ou perda de
seu valor recuperável. Sendo tais evidências
identificadas e se o valor contábil líquido exceder
o valor recuperável, é constituída uma provisão
para desvalorização ajustando o valor contábil
líquido ao valor recuperável.

Transactions in foreign currency are translated
into the Company’s functional currency using
the exchange rates prevailing on the transaction
dates and the exchange rate prevailing on the
statement of financial position dates. Exchange
gains and losses arising from the settlement of
these transactions and the translation of monetary
assets and liabilities denominated in foreign
currency are recognized in the statement of profit
or loss for the year.

b) Valuation of the recoverable value of the
assets (except goodwill)
The Company and its subsidiaries review the net
book value of assets in order to evaluate events or
changes in economic, operating or technological
circumstances that may indicate deterioration
or impairment. If such evidence is identified and
the net book value exceeds recoverable value, a
provision for impairment is set up adjusting net
book value to recoverable value.

c) Financial instruments
The Company classifies its financial assets and
liabilities at the time of initial recognition under the
following categories:
Financial assets
• Loans and receivables: these refer to non-derivative
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c) Instrumentos financeiros
A Companhia classifica seus ativos e passivos
financeiros, no momento do reconhecimento
inicial, sob as seguintes categorias:
Ativos financeiros
• Empréstimos e recebíveis: são ativos
financeiros não derivativos, com pagamentos
fixos ou determináveis, não cotados em um
mercado ativo. Após a mensuração inicial,
esses ativos financeiros são contabilizados
ao custo amortizado, utilizando o método
de juros efetivos, menos perda por redução
ao valor recuperável. Em 31 de dezembro de
2017 e 2016, no caso da Companhia e de suas
controladas compreendem principalmente
os saldos de: caixa e equivalentes de caixa,
aplicações financeiras, contas a receber de
clientes e partes relacionadas.
• Investimentos mantidos até o vencimento:
ativos financeiros não derivativos com
pagamentos fixos ou determináveis e
vencimentos fixos são classificados como
mantidos até o vencimento quando a Companhia
tiver manifestado intenção e capacidade
financeira para mantê-los até o vencimento. Após
a avaliação inicial, estes ativos são avaliados ao
custo amortizado utilizando o método da taxa
de juros efetiva, menos perdas por redução ao
valor recuperável. Em 31 de dezembro de 2017
e 2016, a Companhia e suas controladas não
possuíam ativos financeiros nessa classificação.
• Ativos financeiros disponíveis para venda:
após mensuração inicial, estes ativos são
mensurados a valor justo, com ganhos e perdas
não realizados reconhecidos diretamente
dentro dos outros resultados abrangentes até a
baixa do investimento, com exceção das perdas
por redução ao valor recuperável, dos juros e
dos ganhos ou perdas com variação cambial que
são reconhecidos diretamente no resultado do
período. Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a
Companhia e suas controladas possuíam ativos
financeiros nessa classificação.
• Ativos financeiros a valor justo por
meio do resultado: são apresentados no
balanço patrimonial a valor justo, com
os correspondentes ganhos ou perdas
reconhecidas na demonstração do resultado.
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a
Companhia e suas controladas não possuíam
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financial assets with fixed or determinable payments
that are not traded in an active market. After the
initial recognition, such financial assets are measured
at amortized cost using the effective interest rate
method, less impairment. At December 31st, 2017
and 2016, the financial assets of the Company and
its subsidiaries mainly refer to the following balances:
cash and cash equivalents, short-term investments,
trade accounts receivable and transactions with
related parties.
• Investments held to maturity: non-derivative
financial assets with fixed or determinable
payments and fixed maturities are classified as
held to maturity when the Company has expressed
the intention and financial ability to hold them to
maturity. After the initial evaluation, these assets
are measured at amortized cost using the effective
interest rate method, less impairment losses. As of
December 31st, 2017 and 2016, the Company
and its subsidiaries had no financial assets in this
classification.
• Financial assets available for sale: after initial
measurement, these assets are measured at fair
value, with unrealized gains and losses recognized
directly under other comprehensive income
until the investment is derecognized, except for
impairment losses, interest and gains or losses on
exchange variation that are recognized directly
in the statement of profit or loss for the period. At
December 31st, 2017 and 2016, the Company
and its subsidiaries had no financial assets in this
classification.
• Financial assets at fair value through profit or loss
are stated in the statement of financial position at
fair value, and their corresponding gains or losses
are recognized in the statement of profit or loss. As
of December 31st, 2017 and 2016, the Company
and its subsidiaries had no financial assets in this
classification.
Financial liabilities
• Financial liabilities measured at fair value
through profit or loss: these are classified under
this denomination when they are held for trading
or designated at fair value through profit or loss. As
of December 31st, 2017 and 2016, the Company
and its subsidiaries had no financial liabilities in this
classification.
• Other financial liabilities: at December 31st,
2017 and 2016, these are represented by loans and
financing and balances payable to suppliers, which

ativos financeiros nessa classificação.
Passivos financeiros
• Passivos financeiros mensurados ao valor justo
por meio do resultado: são classificados sob
essa denominação quando são mantidos para
negociação ou designados ao valor justo por meio
do resultado. Em 31 de dezembro de 2017 e 2016,
a Companhia e suas controladas possuíam passivos
financeiros nessa classificação.
• Outros passivos financeiros: em 31 de
dezembro de 2017 2016, são representados
por empréstimos e financiamentos e saldos a
pagar a fornecedores, os quais são mensurados
pelo custo amortizado, utilizando o método da
taxa de juros efetiva.

d) Demonstração do valor adicionado
(“DVA”)
A demonstração do valor adicionado (DVA)
não é requerida pelas IFRS, sendo apresentada
de forma suplementar em atendimento à
legislação societária brasileira. Sua finalidade
é evidenciar a riqueza criada pela Companhia
durante o exercício, bem como demonstrar sua
distribuição entre os diversos agentes.

2.1. Novos pronunciamentos contábeis
Foram aprovadas e emitidas as seguintes novas
normas pelo IASB, das quais ainda não estão
em vigência e não foram adotadas de forma
antecipada pela Companhia, visto que o CPC
ainda não fez a emissão dos pronunciamentos
locais equivalentes. Dessa forma, a sua adoção
antecipada não está permitida no Brasil, sendo
por hora avaliado pela Administração os futuros
impactos de sua adoção.
IFRS 9 Instrumentos Financeiros (Vigência a
partir de 01/01/2018)
Definição tem como objetivo, em última
instância, de substituir a IAS 39. As principais
mudanças previstas são: (i) todos os
ativos financeiros devem ser, inicialmente,
reconhecidos pelo seu valor justo; (ii) a norma
divide todos os ativos financeiros em: custo
amortizado e valor justo; e (iii) o conceito de
derivativos embutidos foi extinto.
IFRS 15 Receitas de contratos com clientes
(Vigência a partir de 01/01/2018)
Definição tem como objetivo tornar a

are measured at amortized cost using the effective
interest rate method.

d) Statement of Value Added
The statement of value added is not required
by IFRS and is presented as supplementary
information in compliance with Brazilian
corporation law. Its purpose is to disclose the
wealth created by the Company in the year as
well as to demonstrate its distribution among the
various agents.

2.1. New accounting pronouncements
The following new standards were approved and
issued by the IASB, which are not yet in force and
have not been early adopted by the Company,
since the CPC has not yet issued the equivalent
local pronouncements. Accordingly, their early
adoption is not allowed in Brazil, and management
is currently assessing the future impacts of their
adoption.
IFRS 9 Financial Instruments (Effective from Jan 1,
2018)
Ultimately intended to replace IAS 39. The main
changes envisaged are: (i) all financial assets
must be initially recognized at their fair value;
(ii) the standard divides all financial assets into:
amortized cost and fair value; and (iii) the concept
of embedded derivatives ceased to exist.
IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
(Effective from Jan 1, 2018)
Intended to make financial information more
comparable and to provide a new model
for recognizing revenues and more detailed
requirements for multi-obligation contracts. This
replaces IAS 11 and IAS 18 standards as well as
their interpretation.
IFRS 16 Leases (Effective from Jan 1, 2019)
This is intended to unify the lease accounting model,
requiring lessees to recognize all lease agreements as
assets or liabilities, unless the lease arrangement has
a maturity period of twelve months or an immaterial
value. The standard is applicable as of January 1st,
2019.
IFRS 17 Insurance Contracts (Effective from Jan 1,
2021)
This standard applies to all types of insurance
contracts (i.e. life, non-life, direct insurance and
reinsurance), regardless of the type of entities
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informação financeira mais comparável e prover
um novo modelo para o reconhecimento de
receitas e requerimentos mais detalhados
para contratos com múltiplas obrigações. Tem
substituição as normas IAS 11 e IAS 18 assim
como sua interpretação.
IFRS 16 Arrendamento Mercantil
(Vigência a partir de 01/01/2019)
Definição tem como objetivo unificar o modelo
de contabilização do arrendamento, exigindo
dos arrendatários reconhecer como ativo ou
passivo todos os contratos de arrendamento, a
menos que o contrato possua um prazo de doze
meses ou um valor imaterial. A norma é aplicável
a partir de 1° de janeiro de 2019.
IFRS 17 Contratos de Seguro
(Vigência a partir de 01/01/2021)
Aplica-se a todos os tipos de contratos de
seguro (isto é, vida, ramos elementares, seguro
direto e resseguros), independentemente do
tipo de entidades que os emitem, bem como a
certas garantias e instrumentos financeiros com
características de participação discricionária. A
norma é aplicável a partir de 1° de janeiro de 2021.
A Companhia está avaliando os impactos da
aplicação d IFRS 16 e IFRS 17 a partir da sua
data efetiva. Na opinião da Administração,
a expectativa é que a aplicação das demais
normas e alterações pendentes de serem
aplicadas não deverão trazer um efeito
significativo nas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas. A companhia
também não identificou efeitos significativos na
aplicação da IFRS 9 e da IFRS 15.

2.2. Principais julgamentos e estimativas
contábeis
A Administração deve fazer julgamentos e
elaborar estimativas a respeito dos valores
financeiros dos ativos e passivos os quais não
são facilmente obtidos de outras fontes. As
estimativas e as respectivas premissas estão
baseadas na experiência histórica e em outros
fatores considerados relevantes. Os resultados
efetivos podem diferir dessas estimativas.
As estimativas e premissas subjacentes
são revisadas continuamente. Os efeitos
decorrentes das revisões feitas às estimativas
contábeis são reconhecidos no período em que
as estimativas são revistas.
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that issue them , as well as certain guarantees
and financial instruments with characteristics
of discretionary participation. The standard is
applicable as of January 1st, 2021.
The Company is assessing the impacts of the
application of IFRS 16 and IFRS 17 as of their
effective date. In Management’s opinion, the
expectation is that the application of the other
standards and amendments yet to be applied
should not have a significant effect on the
individual and consolidated financial statements.
The company also did not identify significant
effects on the application of IFRS 9 and IFRS 15.

2.2. Significant accounting judgments,
estimates and assumptions
Management must make judgments and develop
estimates regarding the book values of assets
and liabilities which are not easily obtained from
other sources. The estimates and associated
assumptions are based on historical experience
and other factors deemed significant. The actual
results may differ from such estimates.
The estimated ans underlying assumptions are
reviewed continuously. The effects of revisions
to accounting estimates are recognized over the
period in which the estimates are reviewed.

3. Caixa e equivalentes de caixa
3. Cash and cash equivalents

As aplicações financeiras compreendem
Operações Compromissadas e CDB’s,
distribuídas em diversas instituições financeiras,
com média de rendimento que varia entre
98,00% a 100,00% do Certificado de Depósito
Interbancário (CDI), e são classificadas na
rubrica “Caixa e equivalentes de caixa” por
serem consideradas ativos financeiros com
possibilidade de resgate imediato e sujeitas a
um insignificante risco de mudança de valor no
rendimento pactuado.

Short-term investments comprise Repurchase
Agreements and Bank Deposit Certificates (CDBs)
with various financial institutions, with yield
ranging from 98,00% to 100,00% of the Interbank
Deposit Certificate (CDI) rate, and are classified
under “Cash and cash equivalents” because they
are considered immediately redeemable financial
assets and subject to an insignificant risk of change
in value.

Controladora

Consolidado

Company
31/12/2017
12/31st/2017

Consolidated

31/12/2016
12/31st/2016

31/12/2017
12/31st/2017

31/12/2016
12/31st/2016

Caixa e bancos
Cash and banks

14.225

514

24.630

3.477

Aplicações financeiras
Short-term investments

93.281

97.214

144.334

130.922

107.506

97.728

168.964

134.399

4. Contas a receber
4. Accounts receivable

As contas a receber são registradas pelo valor
nominal dos títulos e deduzidas da provisão para
créditos de liquidação duvidosa.

Accounts receivable are recorded at the nominal
value of the securities and deducted from the
allowance for doubtful accounts.

Controladora

Consolidado

Company
31/12/2017
12/31st/2017
Nacionais
Domestic
Estrangeiras (Nota 18)
Foreign (Note 18)
Partes relacionadas (Nota 14)
Related parties (Note 14)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Allowance for doubtful accounts

Consolidated

31/12/2016
12/31st/2016

31/12/2017
12/31st/2017

31/12/2016
12/31st/2016

442.103

329.256

663.791

512.373

582

435

2.341

1.658

19.533

6.790

-

-

(2.757)

(2.430)

(5.464)

(4.386)

459.461

334.051

660.668

509.645
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a) Contas a receber por idade de vencimento
a) Accounts receivable by aging list
Controladora

Consolidado

Company
31/12/2017
12/31st/2017

Consolidated

31/12/2016
12/31st/2016

31/12/2017
12/31st/2017

Títulos a vencer
442.471
312.089
637.656
Falling due
Títulos vencidos:				
Overdue:
De 1 a 60 dias
14.787
20.706
20.710
From 1 to 60 days
De 61 a 120 dias
1.920
1.012
2.252
From 61 to 120 days
De 121 a 180 dias
283
244
50
From 121 to 180 days
Acima de 180 dias
2.757
2.430
5.464
Above 180 days
462.218
336.481
666.132

A exposição máxima ao risco de crédito na data
das demonstrações financeiras é o valor contábil
de cada faixa de idade de vencimento conforme
demonstrado no quadro acima.

31/12/2016
12/31st/2016
476.698

30.363
1.974
610
4.386
514.031

The maximum exposure to credit risk at the date of
the financial statements is the book value of each
maturity age range as shown on the table above.

b) Provisão para créditos de liquidação duvidosa
b) Allowance for doubtful accounts
A estimativa da avaliação das perdas para créditos
de liquidação duvidosa é efetuada tendo como
ponto de partida os créditos vencidos há mais de
180 dias e com processo de cobrança judicial e
saldos de clientes específicos que apontem risco
de realização em seus compromissos.

The allowance for doubtful accounts is estimated
considering receivables overdue above 180 days
and for which collection suits have been filed, and
balances of specific customers which present risk
of realization.
Changes in the allowance for doubtful accounts

Movimentação da provisão para créditos de
liquidação duvidosa

Controladora

Consolidado

Company
31/12/2017
12/31st/2017
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Consolidated

31/12/2016
12/31st/2016

31/12/2017
12/31st/2017

31/12/2016
12/31st/2016

Saldo no início do exercício
Balance at beginning of year

(2.430)

(3.237)

(4.386)

(5.635)

Complementos
Additions
Baixas (perdas efetivas)
Write-downs (effective losses)
Reversões por recebimentos
Reversals due to amounts received
Saldo no fim do exercício
Balance at end of year

(1.595)

(7.484)

(3.530)

(9.936)

1

1.417

3

2.193

1.267

6.874

2.449

8.992

(2.757)

(2.430)

(5.464)

(4.386)

5. Estoques
5. Inventories

São registrados pelo menor valor entre o valor de
custo médio e o valor líquido realizável, ajustados
por provisão para perdas, quando aplicável.

These are recorded at the lower of the average cost
and net realizable value, adjusted by provision for
losses, when applicable.
Controladora
Company

31/12/2017
12/31st/2017
Produtos acabados
Finished products
Produtos em elaboração
Work-in-process
Matérias-primas
Raw materials
Adiantamento a fornecedores
Advances to suppliers
Provisão para perdas nos estoques
Provision for inventory losses

Consolidated

31/12/2016
12/31st/2016

31/12/2017
12/31st/2017

31/12/2016
12/31st/2016

115.069

97.237

167.692

171.072

48.794

47.129

72.561

53.014

114.804

107.260

157.837

168.111

18.508

8.022

31.393

12.425

(6.563)

(10.449)

(17.914)

(25.422)

290.612

249.199

411.569

379.200

Changes in provision for inventory losses

Movimentação da provisão para perdas nos
estoques

The estimate for the valuation of the provision for
inventory losses is reviewed monthly and takes into
account, among other aspects, the maturity date
of the products as well as products blocked due to
quality deviations.

A estimativa para a avaliação da provisão para
perdas nos estoques é revisada mensalmente, e
leva em consideração, dentre outros aspectos,
a data de vencimento dos produtos, bem como,
produtos bloqueados por desvios de qualidade.

Controladora
Company
31/12/2017
12/31st/2017
Saldo no início do exercício
Balance at beginning of year
Complementos
Additions
Reversões
Reversals
Baixas
Write-offs
Saldo no fim do exercício
Balance at end of year

Consolidado

Consolidado
Consolidated

31/12/2016
12/31st/2016

31/12/2017
12/31st/2017

31/12/2016
12/31st/2016

(10.449)

(6.784)

(25.422)

(20.117)

(18.146)

(14.853)

(35.981)

(22.168)

3.481

6.980

9.005

11.123

18.551

4.208

34.484

5.740

(6.563)

(10.449)

(17.914)

(25.422)
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6. Imposto de renda e contribuição social diferidos
6. Deferred income and social contribution taxes

Deferred income and social contribution tax
assets and liabilities arise from temporarily
nondeductible and/or nontaxable income and
expenses, absorbed tax credits, and income and
social contribution tax losses.

O imposto de renda e a contribuição social
diferidos - ativo e passivo são provenientes
de despesas e receitas temporariamente não
dedutíveis e/ou tributáveis, créditos fiscais
incorporados, prejuízos fiscais e base negativa
de contribuição social.

The deferred tax asset recognized is limited to the
amounts whose offset is supported by taxable
profit projections, prepared by the Company and
its subsidiaries, considering also that the offset of
income and social contribution tax losses is limited
to 30% of the annual taxable profit.

O ativo fiscal diferido registrado limita-se aos
valores cuja compensação é amparada por
projeções de lucros tributáveis, preparadas pela
Companhia e por suas controladas, considerando,
também, que a compensação dos prejuízos fiscais
e da base negativa da contribuição social é limitada
a 30% do lucro tributável anual.

Controladora

Consolidado

Company
31/12/2017
12/31st/2017

Consolidated

31/12/2016
12/31st/2016

31/12/2017
12/31st/2017

31/12/2016
12/31st/2016

Ativo				
Imposto de renda e contribuição social diferidos sobre:
Provisões temporariamente não dedutíveis:				
Assets
Deferred income and social contribution taxes on:
Temporarily nondeductible provisions:
Provisão para riscos tributários, cíveis
e trabalhistas
Provision for tax, civil, and labor contingencies
Participações nos resultados
Profit sharing
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Allowance for doubtful accounts
Provisão para perdas nos estoques
Provision for inventory losses
Provisão para manutenção de frotas
Provision for fleet maintenance
Provisão para bonificação de clientes
Provision for customer bonus
Lucro não realizado
Unrealized profit
Faturados e não entregues
Items billed and not delivered
Outros
Other
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91.348

69.411

103.863

81.909

9.284

7.133

25.072

21.043

937

826

1.812

1.457

2.305

3.951

6.158

8.987

2.718

3.046

3.332

3.823

13.042

5.629

23.575

20.605

380

842

380

842

-

424

-

899

5.980

4.259

7.105

5.018

125.994

95.521

171.297

144.583

Controladora

Consolidado

Company
31/12/2017
12/31st/2017

Consolidated

31/12/2016
12/31st/2016

31/12/2017
12/31st/2017

31/12/2016
12/31st/2016

Passivo
Imposto de renda e contribuição social diferidos sobre: 				
Reavaliação dos ativos
1.756
1.979
5.511
Liabilities
Deferred income and social contribution taxes on: 		
Revaluation of assets
Custo atribuído no ativo imobilizado e diferença
entre vida útil versus taxa de depreciação fiscal
Deemed cost attributable to PPE and difference
between useful life vs. tax depreciation rate
Ágio amortizado
Goodwill amortized
Custo dos empréstimos
Borrowing costs
Atualização monetária de depósitos judiciais
Monetary restatement of judicial deposits
Depreciação
Depreciation
Outros
Other
Saldo passivo líquido de imposto de renda e
contribuição social diferidos (ativo) / passivo
Balance of deferred income and social contribution
tax liabilities (assets)/ liabilities

Os ativos fiscais diferidos decorrentes de
diferenças temporárias serão realizados à medida
que estas sejam liquidadas ou realizadas num
prazo não superior a 10 anos. O período de
liquidação ou realização de tais diferenças é
impreciso e está vinculado a diversos fatores que
não estão sob o controle da Administração. Com
base em suas projeções de lucros tributáveis
futuros, a expectativa da Administração
para realização dos créditos tributários está
apresentada a seguir:

5.803

71.581

74.707

84.297

89.013

4.420

4.708

73.760

74.048

10.543

10.809

10.543

10.809

16.379

19.896

16.379

19.896

19.944

14.372

25.676

17.829

148

720

1.989

1.182

124.771

127.191

218.155

218.580

1.223

(31.670)

(46.858)

(73.997)

Deferred tax assets arising from temporary
differences will be realized as they are settled or
realized within 10 years. The period of settlement
or realization of such differences is inaccurate and
related to several factors that are not under the
management control. Based on their projections of
future taxable profit, management’s expectation of
tax credits is as follows:

Controladora

Consolidado

Company

Consolidated

2018
2018

27.081

44.045

2019
2019

2.058

8.877

2020
2020
2021 em diante
From 2021 onwards

3.655

12.624

93.200

105.751

125.994

171.297
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7. Conciliação da despesa de imposto de renda
e contribuição social
7. Reconciliation of income and social contribution tax expense
Controladora

Consolidado

Company

Lucro antes do imposto de renda e
da contribuição social
Income before income and social
contribution taxes
Despesa nominal de imposto de renda
e contribuição social - 34%
Nominal income and social contribution tax
expense – 34%

Consolidated

31/12/2017
12/31st/2017

31/12/2016
12/31st/2016

31/12/2017
12/31st/2017

31/12/2016
12/31st/2016

698.073

661.311

794.751

734.197

(237.345)

(224.846)

(270.215)

(249.627)

Reconciliação da despesa de imposto renda
e contribuição social à alíquota efetiva:				
Reconciliation of income and social
contribution tax expense at effective rate:
Resultado de equivalência patrimonial
Equity pickup
Benefício fiscal com pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica
Tax benefit from technology research and
development of technology innovation

63.614

49.846

801

962

18.158

20.719

19.769

23.067

Juros sobre o capital próprio
Interest on equity
Multas não dedutíveis
Nondeductible fines
Doações não dedutíveis
Nondeductible donations
Compensação Lei do Bem
Offset of “Lei do Bem” (Brazil’s Tax Relief Law)
Maternidade cidadã
‘Citizen maternity’ allowance

20.594

43.836

20.594

43.836

(195)

(308)

(288)

(359)

(1.742)

(1.416)

(2.849)

(2.396)

-

2.774

-

3.404

(363)

(350)

(419)

(437)

7.481

6.452

10.869

10.018

Depreciação Acelerada (Lei do Bem)
(5.026)
(13.576)
(7.407)
Accelarated depreciation (Brazil’s Tax Relief Law)
Outras
2.016
205
809
Other
Despesa efetiva de imposto de renda
e contribuição social
(132.808)
(116.664)
(228.336)
Effective income and social
contribution
tax expense
				

(16.887)

Incentivos fiscais
Tax incentives

Correntes
Current
Diferidos
Deferred
Alíquota efetiva
Effective rate
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(1.524)

(189.943)

(165.699)

(110.488)

(255.473)

(200.061)

32.891

(6.176)

27.137

10.118

19%

18%

29%

26%

8.

Investimentos - controladora

8.	Investments - Company
Controladora

Consolidado

Company

Controladas (a)
Subsidiaries (a)
Ágio - Asta Médica
Goodwill - Asta Médica
Ágio - Melcon
Goodwill - Melcon
Ágio - Nortis
Goodwill - Nortis

Consolidated

31/12/2017
12/31st/2017

31/12/2016
12/31st/2016

507.787

455.952

6.186

6.319

11.446

11.446

-

-

17.533

17.533

-

-

9.420

9.420

-

9.420

546.186

494.351

6.186

15.739

Os ágios estão classificados como parte dos
investimentos que lhes deram origem, pois
fazem parte do investimento adquirido. No
balanço patrimonial consolidado, os ágios foram
reclassificados para o ativo intangível por serem
referentes à expectativa de rentabilidade de cada
controlada adquirida.

31/12/2017
12/31st/2017

Goodwill is classified as part of the investments
that gave rise to it, since it is part of the investment
acquired. In the consolidated statement of
financial position, goodwill was reclassified to
intangible assets as they refer to the expected
profitability of each subsidiary acquired.
(a) Information on investments in subsidiaries and joint
venture is as follows:

(a) As informações dos investimentos em controladas e
controladas em conjunto são como segue:
31/12/2017
12/31st/2017

Controladora
Company
Total do
ativo

31/12/2016
12/31st/2016

31/12/2016
12/31st/2016

Lucro Resultado
Resultado
Resultado
Total do Total do
não
do
Saldo de
de
Saldo de
de
passivo patrimônio realizado exercício investimento equivalência investimento equivalência

Total
assets

Total
liabilities

Total
Equity

-

-

-

-

(2.110)

-

(2.110)

2.110

(419)

871.619

386.271

485.348

1.446

192.118

485.262

193.564

440.699

147.276

40.683

23.335

17.348

(331)

2.300

7.644

819

6.825

95

255.508

230.763

24.745

(318)

12.745

6.186

2.869

3.317

3.081

9.283

588

8.695

(514)

(3.528)

8.695

(4.042)

3.001

(236)

						

507.787

191.100

455.952

149.797

(29.066)

(2.640)

(27.463)

(4.320)

						
478.721

188.460

428.489

145.477

Aché International
Aché International
Biosintética
Biosintética
Melcon
Melcon
Bionovis (a)
Bionovis (a)
Nortis
Nortis

Unrealized P&L for
profit
the year

Investment
balance

Equity
pickup

Investment
balance

Equity
pickup

Provisão para Perda de Investimento
Provision for investment loss
Labofarma
Labofarma

1.295

30.360

(29.065)

245

(2.885)

(a) Conforme descrito na Nota Explicativa nº 1, a Companhia possui participação na “joint venture” Bionovis.
Os percentuais de participações estão divulgados na Nota Explicativa nº 1.
(a) As described in Note 1, the Company has interest in the joint venture Bionovis.
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Movimentação dos investimentos em controladas e controladas em conjunto
Changes in investments in subsidiaries and joint ventures
Controladas
e controladas
em conjunto

31/12/2016

Equivalência
patrimonial

Subsidiaries and
joint ventures

12/31st/2016

Equity
pickup

Dividendos

Dividends

Aumento
de Capital

31/12/2017

Capital
increase

12/31st/2017

2.110

(2.110)

-

-

-

440.699

193.564

(149.001)

-

485.262

6.825

819

-

-

7.644

3.317

2.869

-

-

6.186

3.001

(4.042)

-

9.736

8.695

455.952

191.100

(149.001)

9.736

507.787

Provisão para perda no
(27.463)
(2.640)
1.037
Investimento - Labofarma					
Provision for loss on
Investment - Labofarma

(29.066)

Total
Total

478.721

Aché International
Aché International
Biosintética
Biosintética
Melcon
Melcon
Bionovis
Bionovis
Nortis (a)
Nortis (a)

428.489

188.460

(149.001)

10.773

As atividades das empresas controladas e controladoras em conjunto estão descritos na Nota Explicativa nº 1.
The activities of subsidiaries and joint ventures are described in Note 1.

9. Imobilizado

9. Property, plant and equipment
O imobilizado é mensurado pelo custo histórico,
deduzido da depreciação linear e das perdas por
redução ao valor recuperável acumuladas.

Property, plant and equipment is measured at historical
cost, less accumulated depreciation on a straight-line
basis and accumulated impairment losses.

Controladora
Company

31/12/2016
12/31/2016

31/12/2017
12/31/2017
Vida útil
(anos)

Custo

Useful life
(years)

Cost

Depreciação
acumulada
Accumulated
depreciation

Valor
Líquido
Net
amount

Custo Depreciação
acumulada
Accumulated
Cost
depreciation

Valor
Líquido
Net
amount

82.774

-

82.774

489.466

(130.524)

358.942

48.737

(36.129)

12.608

255.075

(112.471)

142.604

12.585

(8.633)

3.952

2.074

(1.994)

80

21.860

(14.588)

7.272

20.542

(11.246)

9.296

933.113

(315.585)

617.528

10.310

3.109

-

3.109

31.905

36.597

-

36.597

664.667

972.819

(315.585)

657.234

Terrenos		
82.774
82.774
Land
Edifícios
42,35 490.738
(139.014) 351.724
Buildings
Instalações
10
60.043
(38.677)
21.366
Facilities
Máquinas e equipamentos
6,03 269.381
(127.531) 141.850
Machinery and equipment
Móveis e utensílios
10
14.139
(9.267)
4.872
Furniture and fixtures
Veículos
5
2.074
(2.032)
42
Vehicles
Equipamentos de informática
4
28.968
(18.612)
10.356
IT equipment
Moldes e matrizes/outros
10
22.155
(12.687)
9.468
Molds and dies/other
970.272
(347.820) 622.452
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Adiantamento		
10.310
Advances
Imobilizado em andamento		
31.905
Construction in progress
1.012.487
(347.820)

Controladora
Company
Vida útil
(anos)
Useful life
(years)

31/12/2017
12/31st/2017
Custo Depreciação
acumulada
Cost

Accumulated
depreciation

Valor
Líquido
Net
amount

Custo
Cost

31/12/2016
12/31st/2016
Depreciação
Valor
acumulada
Líquido
Accumulated
depreciation

Net
amount

Terrenos		122.666
Land

-

122.666

122.666

-

122.666

Edifícios
42,35
545.668
Buildings
Instalações
10
83.627
Facilities
Máquinas e equipamentos
6,03
427.929
Machinery and equipment
Móveis e utensílios
10
17.321
Furniture and fixtures
Veículos
5
2.795
Vehicles
Equipamentos de informática
4
38.515
IT equipment
Moldes e matrizes/outros
10
32.017
Molds and dies/other
		 1.270.538

(153.489)

392.179

539.140

(142.914)

396.226

(47.851)

35.776

59.925

(43.493)

16.432

(194.004)

233.925

399.092

(168.075)

231.017

(10.638)

6.683

15.234

(9.598)

5.636

(2.674)

121

2.795

(2.536)

259

(25.703)

12.812

30.660

(20.332)

10.328

(17.196)

14.821

29.634

(14.837)

14.797

(451.555)

818.983

1.199.146

(401.785)

797.361

Adiantamento		
12.890
12.890
Advances
Imobilizado em andamento
52.688
52.688
Construction in progress
		
1.336.116
(451.555)
884.561

5.301

-

5.301

52.137

-

52.137

1.256.584

(401.785)

854.799

A movimentação do custo do imobilizado está demonstrada a seguir:
Changes in property, plant and equipment are as follows:
Controladora
Company
31/12/2016
12/31st/2016
Terrenos
Land
Edifícios
Buildings
Instalações
Facilities
Máquinas e equipamentos
Machinery and equipment
Móveis e utensílios
Furniture and fixtures
Veículos
Vehicles
Equipamentos de informática
IT equipment
Moldes e matrizes/outros
Molds and dies/other

Adiantamento
Advances
Imobilizado em andamento
Construction in progress
Total
Total

Aquisição

Baixa

Transferência (b)

Acquisition

Write-offs

Transfers (b)

31/12/2017
12/31st/2017

82.774

-

-

-

82.774

489.466

1.076

-

196

490.738

48.737

3.089

(211)

8.428

60.043

255.075

10.070

(96)

4.332

269.381

12.585

1.575

(21)

-

14.139

2.074

-

-

-

2.074

21.860

7.386

(917)

639

28.968

20.542

1.102

-

511

22.155

933.113

24.298

(1.245)

14.106

970.272

3.109

14.633

-

(7.432)

10.310

36.597

17.137

-

(21.829)

31.905

972.819

56.068

(1.245)

(15.155)

1.012.487
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Controladora
Company
31/12/2016

Aquisição

Nortis (a)

Baixa

12/31st/2016

Acquisition

Nortis (a)

Write-offs

Terrenos
Land
Edifícios
Buildings
Instalações
Facilities
Máquinas e equipamentos
Machinery and equipment
Móveis e utensílios
Furniture and fixtures
Veículos
Vehicles
Equipamentos de informática
IT equipment
Moldes e matrizes/outros
Molds and dies/other
Subtotal
Adiantamento
Advances
Imobilizado em andamento
Construction in progress
Total
Total

Transferência (b) 31/12/2017
Transfers (b)

12/31st/2017

122.666

-

-

-

-

122.666

539.140

1.737

841

-

3.950

545.668

59.925

4.103

425

(211)

19.385

83.627

399.092

17.182

4.023

(265)

7.897

427.929

15.234

1.968

140

(21)

-

17.321

2.795

-

120

(120)

-

2.795

30.660

8.100

59

(944)

640

38.515

29.634

1.608

-

-

775

32.017

1.199.146

34.698

5.608

(1.561)

32.647

1.270.538

5.301

19.107

-

-

(11.518)

12.890

52.137

37.155

-

-

(36.604)

52.688

1.256.584

90.960

5.608

(1.561)

(15.475)

1.336.116

(a) Em 31 de dezembro de 2017, a empresa Nortis
está contemplada nas demonstrações consolidadas da
Companhia, sendo, portanto, esses valores referentes ao
saldo de 31 de dezembro de 2016, quando ainda não era
consolidada.

(a) At December 31st, 2017, Nortis is included in the
Company’s consolidated statements, and therefore, these
amounts refer to the balance of Dec/16, when that company
had not yet been consolidated.
(b) Certain items that had been classified as construction in
progress were reclassified to intangible assets, according to
their nature. See Note 10.

(b) Determinados itens que estavam anteriormente
classificados como imobilizado em andamento foram
reclassificados para a rubrica de intangíveis, conforme
natureza, vide Nota Explicativa 10.

A movimentação da depreciação do imobilizado está demonstrada a seguir:
Changes in property, plant and equipment depreciation are as follows:
Controladora
Company
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Edifícios
Buildings
Instalações
Facilities
Máquinas e equipamentos
Machinery and equipment
Móveis e utensílios
Furniture and fixture
Veículos
Vehicles
Equipamentos de informática
IT equipment
Moldes e matrizes/outros
Molds and dies/other
Total
Total

31/12/2016

Adição

12/31st/2016

Additions

Baixa

31/12/2017

Write-offs

12/31st/2017

(130.524)

(8.490)

-

(139.014)

(36.129)

(2.758)

210

(38.677)

(112.471)

(15.155)

95

(127.531)

(8.633)

(649)

15

(9.267)

(1.994)

(38)

-

(2.032)

(14.588)

(4.401)

377

(18.612)

(11.246)

(1.441)

-

(12.687)

(315.585)

(32.932)

697

(347.820)

Controladora
Company
31/12/2016

31/12/2017

12/31st/2016

12/31st/2017

Edifícios
(142.914)
Buildings
Instalações
(43.493)
Facilities
Máquinas e equipamentos (168.075)
Machinery and equipment
Móveis e utensílios
(9.598)
Furniture and fixtures
Veículos
(2.536)
Vehicles
Equipamentos de informática (20.332)
IT equipment
Moldes e matrizes/outros
(14.837)
Molds and dies/othe
Total
(401.785)
Total

Adição
Additions

Baixa

31/12/2017

Write-offs

12/31st/2017

(632)

(9.943)

-

(153.489)

(238)

(4.331)

211

(47.851)

(1.082)

(25.076)

229

(194.004)

(110)

(946)

16

(10.638)

(95)

(148)

105

(2.674)

(42)

(5.728)

399

(25.703)

-

(2.359)

-

(17.196)

(2.199)

(48.531)

960

(451.555)

(a) Em 31 de dezembro de 2017, a empresa Nortis
está contemplada nas demonstrações consolidadas da
Companhia, sendo, portanto, esses valores referentes
ao saldo de 31 de dezembro de 2016, quando ainda
não era consolidada.

(a) At December 31st, 2017, Nortis is included in the
Company’s consolidated statements, and therefore, these
amounts refer to the balance of Dec/16, when that company
had not yet been consolidated.

No exercício findo em 31 de dezembro de 2017
não houve alteração na vida útil dos ativos
imobilizados.

At the year ended December 31st, 2017, there was
no change in the useful lives of property, plant and
equipment.

Bens dados em garantia e/ou penhora

Assets pledged as collateral

A Companhia e suas controladas possuem bens
do ativo imobilizado dados em penhora e aval de
operações de empréstimos e financiamentos,
bem como arrolados em defesa em processos
judiciais, conforme informações descritas na Nota
Explicativa nº 11.

The Company and its subsidiaries have property, plant
and equipment items pledged as collateral for loans
and financing, as well as listed in the defense of legal
proceedings, as described in Note 11.
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10. Intangível
10. Intangible assets

Controladora

Consolidado

Company
31/12/2017
12/31st/2017
Marcas
Trademarks
CBPF - Nortis (a)
CBPF - Nortis (a)
Softwares
Software
Ágio - Asta Médica Ltda. (b)
Goodwill - Asta Médica Ltda. (b) Ágio - Biosintética (c)
Goodwill - Biosintética (c)
Ágio - Melcon (d)
Goodwill - Melcon (d)
Ágio - Nortis (e)
Goodwill – Nortis (e)
Total
Total

Consolidated

31/12/2016
12/31st/2016

31/12/2017
12/31st/2017

31/12/2016
12/31st/2016

28.223

28.223

30.131

30.162

1.554

2.400

1.554

2.400

42.240

16.223

43.494

17.728

-

-

11.446

11.446

-

-

203.942

203.942

-

-

17.533

17.533

-

-

9.420

-

72.017

46.846

317.520

283.211

(a) Ativo intangível proveniente da aquisição da
controlada Nortis em março de 2016, referente ao
Certificado de Boas Práticas de Fabricação.
(b) Ágio proveniente da aquisição da controlada Asta
Médica Ltda., incorporada pela Companhia em 2003,
tendo sido amortizado até 31 de dezembro de 2008 com
base na expectativa de rentabilidade futura.
(c) Inclui o ágio da controlada Biosintética, proveniente
da incorporação reversa da então controladora Delta
Participações Ltda., ocorrida em 31 de março de 2006,
passando ambas a ser 100% investidas da Companhia. O
ágio correspondente está fundamentado na expectativa
de rentabilidade futura.
(d) Ágio proveniente da aquisição da controlada Melcon
em agosto de 2010.
(e) Ágio proveniente da aquisição da controlada Nortis em
março de 2016.

(a) Intangible assets arising from the acquisition of subsidiary
Nortis in March 2016, related to the Good Manufacturing
Practices Certificate.
(b) Goodwill arising from the acquisition of subsidiary Asta
Médica Ltda., merged into the Company in 2003, amortized
through December 31st, 2008 based on expected future
profitability.
(c) Includes the goodwill of subsidiary Biosintética, arising
from the downstream merger of the then parent company
Delta Participações Ltda., on March 31st, 2006, after which
both companies became wholly-owned subsidiaries of the
Company. Goodwill is based on expected future profitability.
(d) Goodwill arising from the acquisition of subsidiary Melcon
in August 2010.
(e) Goodwill arising from the acquisition of subsidiary Nortis in
August 2016.

A movimentação do custo do imobilizado está demonstrada a seguir:
Changes in property, plant and equipment are as follows:
Controladora

Consolidado

Company
31/12/2017
12/31st/2017
Saldo no início do exercício
Balance at beginning of year
Adições
Additions
Baixas
Write-offs
Amortização - softwares
Amortization - software
Transferência do imobilizado (b)
PPE transfers (b)
Saldo Inicial Nortis (a)
Beginning balance - Nortis (a)
Saldo no fim do exercício
Balance at end of year
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Consolidated

31/12/2016
12/31st/2016

31/12/2017
12/31st/2017

31/12/2016
12/31st/2016

46.846

39.741

283.211

275.977

27.321

9.448

27.374

10.148

(8.372)

-

(8.417)

-

(8.933)

(2.343)

(9.560)

(2.914)

15.155

-

15.475

-

-

-

9.437

-

72.017

46.846

317.520

283.211

(a) Em 31 de dezembro de 2017, a empresa Nortis
está contemplada nas demonstrações consolidadas da
Companhia, sendo, portanto, esses valores referentes ao
saldo de 31 de dezembro de 2016, quando ainda não era
consolidada.
(b) Vide Nota 9.

(a) At December 31st, 2017, Nortis is included in the
Company’s consolidated statements, and therefore,
these amounts refer to the balance of Dec/16, when that
company had not yet been consolidated.
(b) See Note 9.

Teste de perda por redução ao valor recuperável
do ágio por expectativa de rentabilidade futura

Impairment test of goodwill based on expected
future profitability

O teste de impairment do ágio utilizou a unidade
geradora de caixa (“UGC”) e a metodologia de
fluxo de caixa descontado. Foram levadas em
consideração as seguintes premissas:

The impairment test of this goodwill used the
cash-generating unit (“CGU”) and the discounted
cash flow method. The following assumptions were
taken into consideration:

• Percentuais de crescimento da receita
proveniente da venda de medicamentos alinhados
ao plano de negócios da Companhia;
• Projeções dos custos operacionais considerando
o crescimento da operação e variáveis
macroeconômicas;
• Necessidades de investimento alinhadas ao
plano de negócios da Companhia;
• Taxa de desconto para os fluxos de caixa
projetados foi de 11,1% a.a. (13% a.a. em 2016).

• Growth percentage of revenue from sale of
medicines aligned to the Company’s business plan;
• Projections of operational costs considering the
operation growth and macroeconomic variables;
• Investment needs aligned with the Company’s
business plan; and
• The discount rate for projected cash flows was
11.1% p.a. (13% p.a. in 2016).

Os resultados dos testes de impairment realizados
em 31 de dezembro de 2017 não indicaram
nenhuma necessidade de provisão para perdas.

The results of the impairment test conducted as
of December 31st, 2017 indicated no need for
recording a provision for losses.

11. Empréstimos e financiamentos
11. Loans and financing

Controladora
Company
Encargos anuais

Vencimento 31/12/2017

Annual charges

Maturity

12/31st/2017

Consolidado
Consolidated
31/12/2016 31/12/2017

31/12/2016

12/31st/2016 12/31st/2017

12/31st/2016

Moeda nacional:						
Local currency:
Capital de giro
18,16%
2019
1.800
Working capital
FCO e FOMENTAR
2,9% a 10%
2026
12.543
FCO and FOMENTAR
FINAME
2,5% a 6%
2020
98
858
372
FINAME
FINEP (a)
4%
2019
24.784
29.030
24.784
FINEP (a)
Profarma – BNDES (b)
TR IPCA
+ 1,52% a 2,06%
2023
34.584
6.763
34.584

7.915
1.925
1.443
29.030

6.763

Profarma – BNDES (b) Referential Rate IPCA
Profarma – BNDES (b)

TJLP
+ 1,5% a 3%
TJLP

2023

56.147

71.778

71.657

90.383

Profarma – BNDES (c)
4,5%
2023
Profarma – BNDES (c)
			

27.111

32.885

28.898

35.302

142.724

141.314

174.638

172.761

Profarma – BNDES (b)

						
Circulante		
35.603
33.280
Current liabilities
Não circulante			
107.121
108.034
Noncurrent liabilities
Total			
142.724
141.314
Total

43.146

44.190

131.492

128.571

174.638

172.761
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(a) O financiamento da Financiadora de Estudos
e Projetos - FINEP é destinado à pesquisa e ao
desenvolvimento de produtos e é garantido por
instrumento de fiança bancária. Financiamento Finep
contrato 09.14.0086.00 no valor de R$ 41.468,
contempla a realização de Projetos de Pesquisa e
Desenvolvimento. A liberação de recursos ocorre de
acordo com a comprovação dos dispêndios relativos ao
projeto, tendo sido liberado até 31 de dezembro de 2017
o montante de R$ 8.294 com a participação do Aché.
(b) Financiamento Profarma - BNDES é destinado
à construção e ampliação da unidade industrial de
Guarulhos – SP, a pesquisa e desenvolvimento de
produtos e a aquisição da empresa Nortis Farmacêutica,
especializada na fabricação de antibióticos. Nestes
financiamentos estão previstas hipóteses usuais de
vencimento antecipado quando há o descumprimento de
determinados índices financeiros. As principais cláusulas
de covenants dos contratos são: Endividamento Geral
igual ou inferior a 0,75 e Dívida Total Líquida/EBITDA
igual ou menor a 3,0. Em 31 de dezembro de 2017, a
Companhia está adimplente com esses compromissos
contratuais. Este financiamento tem como garantia a
concessão, em hipoteca, dos imóveis, das máquinas e
dos equipamentos de sua propriedade, situados em
Guarulhos - SP.
(c) As operações de financiamento contratadas junto ao
BNDES têm como objetivo a Pesquisa e Desenvolvimento
de Produtos Inovadores conforme linha subsidiada pelo
BNDES dentro do programa Profarma Inovação, tendo
como garantia a hipoteca do imóvel de Guarulhos e as
principais cláusulas de covenants dos contratos são:
Endividamento Geral igual ou inferior a 0,75 e Dívida
Total Líquida/EBITDA igual ou menor a 3,0. Em 31 de
dezembro 2017, a Companhia está adimplente com esses
compromissos contratuais.
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(a) The financing from the Financing Agency for Studies and
Projects (FINEP) is intended for the research and development
of products and is collateralized by a bank guarantee.
Finep Financing – contract 09.14.0086.00 amounting
to R$ 41,468, provides for performance of Research and
Development Projects. The funds are released according
to evidence of the expenditures related to the project. The
amount of R$ 8,294 with the participation of Aché was
released until December 31st, 2017.
(b) Profarma Financing taken out from BNDES bank intended
for the construction and expansion of the industrial unit of
Guarulhos - SP, for research and development of products and
the acquisition of Nortis Farmacêutica, a pharmaceuticals
company specialized in the manufacture of antibiotics. These
financing arrangements provide for usual early maturity
hypotheses when certain financial ratios are not performed.
The main covenants of these financing contracts are: General
Indebtedness equal to or lower than 0.75 and Total Net
Debt/EBITDA equal to or lower than 3.0. At December 31st,
2017, the Company is in compliance with these contractual
covenants. This financing is guaranteed by the granting on
mortgage of real estate, machinery and equipment owned by
it, located in Guarulhos - SP.
(c) The financing operations taken out from BNDES bank are
set on undertaking Research and Development of Innovative
Products according to a facility line subsidized by BNDES
within the Profarma Inovação program, having as collateral
the mortgage of Guarulhos property; the main contractual
covenants are: General Indebtedness equal to or lower than
0.75 and Total Net Debt/EBITDA equal to or lower than 3.0.
At December 31st, 2017, the Company is in compliance with
these contractual covenants.

12. Fornecedores
12. Trade accounts payable

Controladora
Company
31/12/2017
12/31st/2017
Fornecedores nacionais
Domestic suppliers
Fornecedores do exterior
Foreign suppliers
Operação risco sacado (a)
Debtor risk (a)
Partes relacionadas (Nota 14)
Related parties (Note 14)

Consolidado
Consolidated

31/12/2016
12/31st/2016

31/12/2017
12/31st/2017

31/12/2016
12/31st/2016

73.718

42.909

95.328

53.539

56.686

26.872

81.939

40.425

7.953

4.699

13.356

6.270

4.595

1.384

-

-

142.952

75.864

190.623

100.234

(a) A Companhia e suas controladas possuem contratos
firmados com o Banco Itaú para estruturar com seus
principais fornecedores a operação denominada “risco

(a) (e) The Company and its subsidiaries have agreements
entered into with Banco Itaú to structure a transaction called
“debtor risk” with its main suppliers. In this arrangement,

sacado”. Nessa operação, os fornecedores transferem o
direito do recebimento de títulos para o Banco, que por
sua vez, passará a ser credora da operação. Essa operação
não alterou os prazos, preços e condições anteriormente
estabelecidos quando realizada análise completa dos
fornecedores por categoria, portanto a Companhia e suas
controladas demonstram esta operação na rubrica de
Fornecedores.

the suppliers transfer the right to receive securities to the
Bank, which will in turn become creditor of the transaction.
This transaction did not change the deadlines, prices and
conditions previously established when a complete analysis of
suppliers by category was performed. Therefore, the Company
and its subsidiaries state this transaction under the heading
Trade accounts receivable.

13. Obrigações tributárias
13. Tax liabilities

Controladora
Company
31/12/2017
12/31st/2017
ICMS
ICMS
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)
Corporate Income Tax (IRPJ)
COFINS
Contribution Tax on Gross Revenue
for Social Security Financing (COFINS)
Contribuição Social Lucro Líquido (CSLL)
Social Contribution Tax on Net Profit (CSLL)
PIS
Social Contribution Tax on Gross Revenue
for Social Integration Program (PIS)
Outras
Other

Consolidado
Consolidated

31/12/2016
12/31st/2016

31/12/2017
12/31st/2017

31/12/2016
12/31st/2016

12.558

17.178

20.361

24.470

70.001

37.460

117.448

83.571

6.544

7.230

6.544

7.278

17.843

8.411

32.557

23.523

1.364

1.522

1.364

1.532

655

7.565

943

12.271

108.965

79.366

179.217

152.645
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14. Partes relacionadas
14. Related parties

As transações com partes relacionadas e seus respectivos saldos estão
demonstrados a seguir:
Related-party transactions and balances are as follows:
Controladora

Consolidado

Company
31/12/2017
12/31st/2017

Consolidated

31/12/2016
12/31st/2016

31/12/2017
12/31st/2017

31/12/2016
12/31st/2016

Receitas:				
Revenues:				
Vendas e industrialização à Biosintética (a)
132.130
134.627
Sales to and manufacturing for Biosintética (a)
Vendas à Melcon (b)
5.584
2.901
Sales to Melcon (b)
Vendas à Labofarma (b)
5.389
6.770
Sales to Labofarma (b)
Compras:				
Purchases:				
Compras de mercadorias da Biosintética (a)
12.283
11.972
Purchases of products from Biosintética (a)
Compras de mercadorias da Melcon
16.419
10.446
Purchase of products from Melcon
Compra de serviços da Labofarma
46
4.985
Purchase of services from Labofarma
Compra de mercadorias da Nortis
3.367
Purchase of products from Nortis
				
				
Ativo circulante:				
Current assets:			
Contas a receber - Biosintética (c)
7.332
111
-

-

-

-

9.789

4.959

-

-

2.408

1.720

-

-

4

-

-

-

58.313

59.324

-

-

-

134

-

-

77.846
66.248
Total current assets
Ativo não circulante				
Noncurrent assets
Contas a receber - Melcon (b)
492
Accounts receivable - Melcon (b)
Contas a receber - Nortis (c)
11.591
Accounts receivable - Nortis (c)
Passivo circulante:				
Current liabilities:				
Fornecedores - Biosintética (c)
1.618
1.132
Trade accounts payable - Biosintética (c)
Fornecedores - Melcon (c)
2.125
252
Trade accounts payable - Melcon (c)
Fornecedores - Nortis (c)
852
Trade accounts payable - Nortis (c)
Dividendos a pagar
52.304
Dividends payable
Associação Brasileira de Assistência ao
Deficiente Visual - Laramara
184
329
Associação Brasileira de Assistência ao
Deficiente Visual - Laramara

-

Contas a receber - Labofarma (c)
Accounts receivable - Biosintética (c)
Contas a receber - Melcon (c)
Accounts receivable - Labofarma (c)
Contas a receber - Nortis (c)
Accounts receivable - Melcon (c)
Dividendos a receber - Biosintética
Accounts receivable - Nortis (c)
Outros créditos a receber - Melcon (c)
Dividends receivable - Biosintética
Total Ativo circulante
Other receivables - Melcon (c)

Total passivo circulante
Total current liabilities
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-

4.779

(a) Industrialização de produtos e prestação de serviços
corporativos repassados às empresas controladas pelo
custo efetivamente incorrido nesses serviços.
(b) Vendas de mercadorias.
(c) Saldo de contas a receber e a pagar das referidas
transações mercantis e reembolso de gastos comuns
entre as sociedades.
As transações com partes relacionadas são realizadas em
condições específicas acordadas entre as partes.

53.688

329

11.591

52.318
-

52.318

(a) Manufacturing of products and rendering of corporate
services passed on to subsidiaries at the cost effectively
incurred in these services.
(b) Sales of products.
(c) Balance of trade accounts receivable and trade accounts
payable related to trading transactions and reimbursement of
common expenses among the companies.
The transactions with related parties are carried out under specific
conditions agreed by the parties.

Remuneração dos administradores
Key management personnel compensation
A remuneração, incluindo eventuais benefícios,
dos diretores e membros da Administração da
Companhia e de suas controladas é como segue:

Compensation of officers and Management of the
Company and its subsidiaries is as follows:

Controladora

Consolidado

Company
31/12/2017
12/31st/2017
Remuneração global dos administradores
e encargos

Consolidated

31/12/2016
12/31st/2016

4.430

4.292

31/12/2017
12/31st/2017

21.250

31/12/2016
12/31st/2016

18.422

Overall management compensation
and charges

15. Obrigações trabalhistas e previdenciárias
15. Labor and social security liabilities

Controladora

Consolidado

Company
31/12/2017
12/31st/2017

Consolidated

31/12/2016
12/31st/2016

31/12/2017
12/31st/2017

31/12/2016
12/31st/2016

11

72

270

303

17.787

10.286

21.797

13.293

INSS a recolher
Social Security Tax (INSS) payable
FGTS a recolher
Unemployment Compensation
Fund (FGTS) payable

16.252

11.188

20.096

14.976

4.624

705

5.712

985

Participação nos resultados
Profit sharing
IRRF sobre folha de pagamento
Withholding Income Tax (IRRF) on payroll
Outros
Other

21.256

16.829

41.311

33.945

9.691

7.884

11.857

10.107

624

551

1.225

890

70.245

47.515

102.268

74.499

Ordenados e salários a pagar
Wages and salaries payable
Provisão para férias, 13º salários
e encargos sociais
Accrued vacation pay, 13th monthly salary
and social charges
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16. Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
16. Provision for tax, civil, and labor contingencies
A Companhia e suas controladas são partes em
processos administrativos e judiciais de natureza
tributária, cível e trabalhista, distribuídos em
diversas instâncias. A Administração, amparada
pela opinião dos seus assessores legais, constituiu
provisão para os riscos cujas perdas foram
avaliadas como provável.

The Company and its subsidiaries are parties to
administrative and legal proceedings involving tax,
labor and civil matters, which are at different court
levels. Based on its assessment and supported
by the opinions of its legal advisors, management
recognized a provision for contingencies for which
an unfavorable outcome was assessed as probable.

A composição das provisões por natureza é
demonstrada a seguir:

Breakdown of related provisions by nature is as
follows:

Controladora
Company
31/12/2016
12/31st/2016
Tributários
Tax
Trabalhistas
Labor
Cíveis
Civil
Outros contenciosos (c)
Other litigation (c)

Adições
Additions

Reversões
Reversals

Pagamentos
Payments

Atualização 31/12/2017
Restatement 12/31st/2017

96.624

16.914

(5.817)

(688)

4.737

111.770

81.660

58.560

(15.390)

(7.164)

8.965

126.631

7.604

1.709

(316)

(640)

716

9.073

18.263

4.029

(1.867)

-

772

21.197

204.151

81.212

(23.390)

(8.492)

15.190

268.671

Controladora
Company
31/12/2016
12/31st/2016
Tributários
105.745
Tax
Trabalhistas
100.153
Labor
Cíveis
8.850
Civil
Outros contenciosos (c) 26.230
Other litigation (c)
240.978
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Adições
Additions

Reversões
Reversals

Pagamentos
Payments

17.913

(7.277)

(1.451)

5.201

120.131

62.571

(19.800)

(9.740)

10.730

143.914

2.729

(387)

(937)

789

11.044

5.256

(1.867)

-

772

30.391

88.469

(29.331)

(12.128)

17.492

305.480

(a) A Companhia optou pela adesão ao PERT (Programa
Especial de Regularização Tributária) na modalidade à vista,
com as respectivas regras/reduções estabelecidas pela MP nº.
783/2017, convertida em Lei nº 13.496/2017. A Administração,
amparada pela opinião de seus assessores jurídicos externos,
selecionou seis processos tributários, que em razão da alteração
dos seus prognósticos de perda, à luz da jurisprudência
tributária atual, causou um impacto desfavorável de R$ 10,5
milhões no resultado no ano de 2017.
(b) Tratam-se de novas reclamações trabalhistas
pulverizadas. O procedimento é contingenciar processo
a processo com base no histórico de condenação do Aché,
os cálculos são elaborados por assessores legais externos,
contratados para esta finalidade.
(c) Outros contenciosos referem-se a outras provisões de riscos
não relacionadas a processos administrativos e/ou judiciais.

Atualização 31/12/2017
Restatement 12/31st/2017

a) The Company enrolled with the PERT (Special Tax Settlement
Program) on cash payment terms, with the respective rules/
reductions established by Provisional Executive Oder (MP)
No. 783/2017, signed into Law No. 13496/2017. Supported
by the opinion of its outside lawyers, management selected
in this connection six tax lawsuits which, due to the change in
their likelihood of loss in light of current tax case law, caused an
unfavorable impact of R$ 10.5 million on P&L for year 2017.
(b) These refer to new diluted labor claims. The procedure adopted
by Aché is to set up a provision for contingency on a suit-by-suit
basis by reference to the history of decisions unafavorable to the
Company. The corresponding amounts are calculated by outside
lawyers retained for this purpose.
(c) Other litigation matters refer to other provisions for
contingencies not related to administrative and / or judicial
proceedings.

Com relação aos processos administrativos e judiciais envolvendo
assuntos de natureza tributária, destacam-se os seguintes:
The main administrative and judicial proceedings involving tax matters are as follows:
Controladora
Company

12/31/2016

31/12/2017
12/31st/2017
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) (a)
Unemployment Compensation Fund (FGTS) (a)
PIS e COFINS (b)
PIS and COFINS (b)
IRPJ e CSLL (c)
IRPJ and CSLL (c)
Previdenciário (d)
Social Security (d)
ICMS (e)
ICMS (e)
Outros (f)
Other (f)

(a) Majoração de Alíquota - questionamento do aumento
da contribuição ao FGTS de 0,5% calculada sobre a folha
de pagamento dos funcionários e do aumento em 10% da
multa rescisória.
(b) O principal processo referente a esse tributo é: (i)
Processo Administrativo cujo objeto em discussão é a
glosa de créditos relacionados a despesas com frotas;
(c) Os processos mais relevantes que discutem o tributo
supramencionado são: (i) Processo Judicial cujo objeto é a
correção monetária no balanço, a qual gerou equivalência
patrimonial e posterior exclusão da base de cálculo da
CSLL; (ii) Processo Administrativo que discute a redução
do lucro sujeito à tributação na alienação de investimento
avaliado pelo valor de patrimônio líquido;
(d) Exigência do pagamento de multa em razão da empresa
não ter informado em GFIP, todos os fatos geradores e
contribuições a que estaria sujeita;
(e) Execuções Fiscais ou Processos Administrativos
lavrados pela Secretaria do Estado de São Paulo, Espírito
Santo e Minas Gerais cujo objeto é a cobrança de ICMS e
ICMS-ST;
(f) Neste montante estão inclusos: (i) Honorários
advocatícios provisionados em decorrência de
contratação de honorários de êxito; (ii). Diversas ações
que discutem os demais tributos não elencados acima e
que possuem valores de menor relevância.

31/12/2016
12/31st/2016

31.451

29.968

25.489

25.623

45.368

34.242

3.030

2.907

3.690

3.251

11.103

9.754

120.131

105.745

(a) Contribution rate increase - challenge of the 0,5% increase
in FGTS contribution, calculated on employee payroll, and the
10% increase in employment termination fine.
(b) The main proceeding in respect of these contribution taxes
is: (i) Administrative Proceeding referring to disallowance of
credits related to fleet expenses;
(c) The most relevant proceedings that challenge the
aforementioned tax are: (i) lawsuit concerning monetary
restatement in the statement of financial position, which
generated equity pickup and subsequent exclusion from the
Social Contribution tax base; (ii) Administrative Proceeding
discussing the reduction of income subject to taxation upon
sale of investment stated at the equity amount;
(d) Required payment of a fine on the grounds that the company
did not report in the GFIP form all the events triggering taxes and
contributions to which it would be subject;
(e) Tax Enforcement or Administrative Proceedings drawn
up by the São Paulo, Espírito Santo and Minas Gerais State
Departments addressing the collection of ICMS and ICMS-Tax
Substitution (ST) taxation regime;
(f) Included in this amount are: (i) lawyers’ fees accrued as a
result of success fees contracted; (ii) several actions discussing
other taxes not listed above involving less significant amounts.
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A Administração considera que o resultado
desfavorável em seus processos, individualmente
ou no agregado, não terá efeito adverso relevante
na posição financeira ou nos negócios da
Companhia.

Management believes that the unfavorable
outcome of its lawsuits, whether individually or in
aggregate, will not have a material adverse effect
on the Company’s financial position or business.

Processos classificados como risco de
perda possível

Proceedings assessed as risk of possible loss

Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia
e suas controladas possuem ações que não
estão provisionadas, pois envolvem risco de
perda classificado pelos assessores legais como
possível. As contingências passivas estão assim
representadas:

As of December 31st, 2017, the Company and
its subsidiaries are parties to tax, civil and labor
proceedings that are not accrued since they involve
risk of loss classified by legal advisors as possible.

Controladora
Company
31/12/2017
12/31st/2017
Tributários
Tax
Trabalhistas
Labor
Cíveis
Civil

31/12/2016
12/31st/2016

1.167.906

1.165.408

112.664

99.203

8.712

6.362

1.289.282

1.270.973

Com relação aos processos tributários classificados como risco de perda
possível os assuntos são classificados em:
Concerning tax proceedings assessed as risk of possible loss, the matters are
classified as follows:
Controladora
Company
31/12/2017
12/31st/2017
FGTS
Unemployment Compensation Fund (FGTS)
PIS e COFINS (e)
PIS and COFINS (e)
IRPJ e CSLL (a) (b) (c) (d)
IRPJ and CSLL (a) (b) (c) (d)
Previdenciário
Social Security
ICMS
ICMS
Outros
Other

60

31/12/2016
12/31st/2016

-

1.354

244.328

234.700

811.232

826.629

5.600

5.385

92.051

83.284

14.695

14.056

1.167.906

1.165.408

Principais processos classificados como
risco de perda possível

Major proceedings assessed as risk of
possible loss

a) Ágio Biosintética – Aquisição Delta (parte 1)
Trata-se de auto de infração contra a controlada
Biosintética no valor total de aproximadamente
R$ 301.000 (R$ 376.655 atualizado até 31 de
dezembro de 2017) para exigir supostos débitos de
IRPJ e CSLL do período de 2006 a 2009, em razão
da alegação de não preenchimento das condições
legais para deduzir os encargos de amortização
do ágio pago na aquisição da empresa Delta
Participações Farmacêuticas S.A.

a) Biosintética Goodwill – Delta Part.
Acquisition (part 1)

A decisão do Recurso Voluntário interposto pela
Biosintética, foi totalmente procedente. No
entanto, a Fazenda interpôs Recurso Especial,
julgado procedente.

The Voluntar0079 Appeal lodged by Biosintética
was deemed fully grounded, however, the
Statement Finance Department filed an Appeal
to the Higher Court of Justice (STJ), also deemed
founded.

Em razão da última decisão desfavorável,
a discussão em âmbito administrativo foi
parcialmente finalizada, restando apenas o
julgamento da multa majorada nessa esfera.
Essa autuação, em sua totalidade, será objeto
de futura discussão judicial, haja visto que a
Biosintética ratifica que os argumentos de defesa
estão bem fundamentados e, com base em
parecer legal dos assessores jurídicos externos,
classifica o risco de perda com relação à dedução
do ágio como possível com tendência a remoto,
e, com referência à aplicação da multa majorada,
o risco de perda é remota. Por essa razão, não foi
registrada nenhuma provisão para esse processo.

b) Ágio Biosintética – Aquisição Delta Part.
(parte 2)
Trata-se de exigência de IRPJ e CSLL do período de
2010 e 2011, no valor total de R$ 112.409
(R$ 126.554 atualizado até 31 de dezembro
de 2017), que teve sua origem na dedução dos
encargos de amortização do ágio pago na aquisição
da empresa Delta Participações Farmacêuticas S.A.
Aguarda-se o julgamento de Recurso Especial
interposto pela Biosintética, o qual foi admitido.
Com relação à classificação de risco, por se
tratar de processo conexo ao anterior (item a),
atribui-se a mesma classificação para os objetos
em discussão. Por essa razão, também não foi
registrada nenhuma provisão para esse processo.

c) Ágio quando da criação da Magenta
Participações LTDA
A Receita Federal do Brasil emitiu Auto de
Infração no valor de R$ 202.315, para exigir

This is a tax assessment notice against subsidiary
Biosintética totaling approximately R$ 301,000
(R$ 376,655 restated through 12/31/17) to
claim alleged IRPJ and CSLL debts from 2006 to
2009, due to allegedly unfulfilled legal conditions
to deduct the amortization charges of goodwill
paid on the acquisition of Delta Participações
Farmacêuticas S.A.

As a result of the last unfavorable decision, the
discussion at administrative level was partially
finalized. The only item outstanding is the
judgment of the increased fine in this connection.
This assessment will be entirely subject to a
future judicial discussion, since Biosintética
ratifies that the defense arguments are wellfounded and, based on legal advice from its
outside lawyers, assesses the risk of loss in
regard to the goodwill deduction as possible
towards remote and, with reference to the
imposition of the increased fine, the risk of loss
is remote. For this reason, no provision was
recorded for this proceeding.

b) Biosintética Goodwill – Delta Part.
Acquisition (part 2)
This refers to required payment of IRPJ and CSLL
taxes for the period of 2010 and 2011, totaling
R$ 112,409 (R$ 126,554 restated up to 12/31/17),
originated from deduction of amortization charges of
goodwill paid on the acquisition of Delta Participações
Farmacêuticas S.A.
Awaiting a decision on the Appeal to STJ (REsp.)
brought by Biosintética, which was accepted.
Regarding the classification of risk of loss, since
this is a proceeding related to the previous one
(item a), the same classification is attributed
to the subject matters under discussion. For
this reason, no provision was recorded for this
proceeding either.
c) Goodwill upon inception of Magenta
Participações LTDA
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supostos débitos de IRPJ e CSLL referentes aos
anos-base de 2008 e 2009, relativos aos encargos
de amortização de ágio após a incorporação
do acervo cindido da empresa Magenta
Participações Ltda.
Com relação a cobrança do ano-base de 2009,
a Administração decidiu pela adesão ao REFIS
em 2014. No que tange ao ano-base 2008, cujo
montante estava estimado em R$ 107.928
à época (R$ 122.388 atualizado até 31 de
dezembro de 2017), a Companhia aguarda o
julgamento do Recurso Voluntário interposto
por acreditar – assim como seus assessores
legais – que os fundamentos de defesa são
robustos e merecem ser acolhidos.

d) JSCP (Juros sobre Capital Próprio).
Retroativo
Auto de Infração lavrado para cobrança de IRPJ
e CSLL do ano-calendário de 2011, em razão da
dedução de despesas com pagamento de JSCP
calculados sobre bases pretéritas, cujo valor
histórico é de R$ 44.639 (R$ 49.768 atualizado
até 31 de dezembro de 2017).
A Companhia aguarda o julgamento do
Recurso Especial interposto, sendo certo que,
os assessores legais externos classificam o
caso como perda possível. Por essa razão,
não foi registrada nenhuma provisão para o
referido processo.

The Brazilian IRS issued a tax assessment notice
amounting to R$ 202,315, to require alleged
debts of IRPJ and CSLL related to calendar years
2008 and 2009, since it understands the legal
requirements would not have been fulfilled for
deducting the amortization charges of goodwill
after the merger of the split-off assets of Magenta
Participações Ltda.
In regard to collection re. 2009 base year,
management decided to join REFIS tax
installment payment program in 2014. With
respect to calendar year 2008, the amount of
which was estimated at R$ 107,928 at that
time (R$ 122,388 restated through 12/31/17),
the Company awaits a decision on the Voluntary
Appeal brought for believing – along with its
legal advisors - that the grounds for defense are
sound and should be accepted.

d) Interest on Equity (IOE). Retroactive tax
collection
Tax assessment notice drawn for collection of
IRPJ and CSLL for calendar year 2011, due to
the deduction of expenses with payment of IOE
calculated on previous bases, whose historical
amount corresponds to R$ 44,639 (R$ 49,768
restated through 12/31/17).
The Company awaits a decision on the Appeal
lodged to the STJ, although the external legal
advisors assess the case as a possible loss. For
that reason, no provision was recorded for the
said proceeding.

e) PIS/COFINS Regime Monofásico
Exigência de PIS/COFINS do Regime
Monofásico do período de 2011 a 2012, no
valor histórico de R$ 198.027 (R$ 220.831
atualizado até 31 de dezembro de 2017),
na sua maior parte devido à glosa do crédito
presumido de PIS/COFINS nos termos do art.
3° da Lei n° 10.147/00. Após a apresentação da
Impugnação o feito foi convertido em diligência,
a qual ainda não foi finalizada.

e) PIS/COFINS one-phase regime

Os assessores legais externos classificam o
caso como perda possível, razão pela qual
não há provisão registrada para o referido
processo.

The outside lawyers assess the case as a possible
loss, which is why there is no recorded provision
for said lawsuit.

Contratação de Garantia Extraordinária:
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Em 31 de março de 2014, a União ajuizou
Medida Cautelar Fiscal pleiteando a
indisponibilidade de bens e ativos do Aché no
valor de aproximadamente R$ 564 milhões,
correspondentes a tributos em discussão, o
quais estavam com exigibilidade suspensa em
sua totalidade. Foi apresentada carta de fiança
bancária do valor total controvertido, a qual foi

Required payment of PIS/COFINS under the ‘onephase’ regime for the 2011-2012 period, in the
historical amount of R$ 198,027 (R$ 220,831
restated through 12/31/17), mostly due to
disallowance of the PIS/COFINS matching credit
under the terms of article 3 of Law 10147/00. After
an objection thereto was filed, the act was converted
into a diligence, which has not yet been completed.

Engagement of Special Guarantee
At March 31st, 2014, the Federal Government
filed a Tax Precautionary Measure pleading the
unavailability of Aché’s properties and assets of
approximately R$ 564 million, referring to taxes
under discussion, which were with suspended
payment in their entirety. A bank letter of
guarantee was presented for the total amount
in dispute, later replaced by surety bond in the
amount involved.

On October 28th, 2016, the disclaimer of the
guarantee was granted, considering a decision
rendered by the Higher Court of Justice (STJ) in
Appeal to the STJ in Interlocutory Appeal No.
913,515, which understood that debts with
suspended liability do not lead to approval of a
Tax Precautionary Measure.

posteriormente substituída por seguro fiança
no valor envolvido.
Em 28 de outubro de 2016 foi deferido o
desentranhamento da garantia, considerando
decisão proferida pelo Superior Tribunal de
Justiça em Recurso Especial no Agravo de
Instrumento, que entendeu que débitos com
a exigibilidade suspensa não conduzem ao
deferimento de Medida Cautelar Fiscal.

According to the assessment of outside legal
advisors, the likelihood of an unfavorable
outcome to this Precautionary Measure is
remote.

De acordo com a avaliação dos consultores
jurídicos externos da Companhia, são remotas
as chances de desfecho desfavorável dessa
Medida Cautelar Fiscal.

On November 4th, 2016, the National Treasury
was awarded an unfavorable sentence. A decision
is awaited since then.

Em 04 de novembro de 2016 foi requerida a
condenação da Fazenda Nacional. Aguarda-se
a decisão desde então.

Depósitos judiciais
Judicial deposits
Changes in judicial deposits are as follows:

A movimentação dos depósitos judiciais esta
demonstrada a seguir:

Controladora
Company
31/12/2016
12/31st/2016

Adições /
Atualizações
Additions /
restatements

Reversões/
Baixas

31/12/2017

Reversals/write-offs

12/31st/2017

Tributários
Tax

74.059

2.871

(191)

76.739

Trabalhistas
Labor

39.073

8.638

(23.060)

24.651

2.528

146

(108)

2.566

115.660

11.655

(23.359)

103.956

Cíveis
Civil

Controladora
Company
31/12/2016
12/31st/2016

Adições /
Atualizações
Additions /
restatements

Reversões/
Baixas

31/12/2017

Reversals/write-offs

12/31st/2017

Tributários
Tax

74.195

2.871

(327)

76.739

Trabalhistas
Labor

44.806

10.777

(25.795)

29.788

2.528

146

(108)

2.566

121.529

13.794

(26.230)

109.093

Cíveis
Civil

(a) A Companhia contratou um escritório especializado
em análise de depósitos judiciais cujo trabalho resultou
em uma baixa de (R$ 12.502). Adicionalmente, a variação
acima é decorrente das movimentações usuais nos
processos trabalhistas ocorridas durante o exercício
(efeito de R$ 13.293).

(a) The Company engaged a law firm specialized in the
analysis of judicial deposits for the revision of labor claim
deposits, and the variation above is due to the changes
in the year (write-off of R$ 13,293) and the revision itself
(write-off of R$ 12,502).
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17. Outras Obrigações
17. Other liabilities

Consolidado
Consolidated

Controladora
Company
31/12/2017
12/31st/2017
Provisão manutenção veículos locados
Provision for maintenance of rented vehicles
PLR a pagar
Profit sharing payable
Recebimentos antecipados –
projetos estratégicos

31/12/2016
12/31st/2016

31/12/2017
12/31st/2017

31/12/2016
12/31st/2016

7.993

8.959

9.800

11.244

6.052

4.154

32.430

27.947

48.045

-

49.517

-

3.544

-

5.350

1.402

65.634

13.113

97.097

40.593

Advanced receipts - strategic projects
Outras contas a pagar
Other accounts payable

18. Instrumentos financeiros
18. Financial instruments

a) Gerenciamento de capital
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A Administração da Companhia gerencia seus
recursos, a fim de assegurar a continuidade dos
negócios e maximizar os recursos para pesquisa
e desenvolvimento de novos produtos, além de
prover retorno aos acionistas.

a) Capital management
Company management manages Company
funds in order to ensure business continuity
and maximize funds available for research and
development of new products, as well as provide
return to shareholders.

Periodicamente, a Administração revisa a estrutura
de capital e sua habilidade de liquidar os seus
passivos, bem como monitora tempestivamente o
prazo médio de fornecedores em relação ao prazo
médio de giro dos estoques, tomando as ações
necessárias quando a relação entre esses saldos
apresenta ativo maior que o passivo.

From time to time, management reviews the capital
structure and its ability to settle its liabilities, as well
as monitors, on a timely basis, the days purchase
outstanding in relation to the average term of
inventory turnover. Necessary actions are promptly
taken when these balances result in assets in
excess of liabilities.

Condizente com outras empresas do setor, a
Companhia monitora o capital com base no índice
de alavancagem financeira, que corresponde à
dívida líquida dividida pelo capital total.

In line with other companies operating in the
industry, the Company monitors capital based on
its financial leverage ratio, which corresponds to
the net debt divided by total capital.

A posição financeira líquida em 31 de dezembro
de 2017 e 31 de dezembro de 2016 pode ser
assim sumariada:

Net financial position at December 31st, 2017 and
2016 is summarized as follows:

Controladora
Consolidated
31/12/2017
12/31st/2017
Empréstimos e financiamentos (Nota 11)
Loans and financing (Note 11)
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 3)
Cash and cash equivalents (Note 3)
Aplicações financeiras - ativo não circulante
Short-term investments - noncurrent assets
Derivativos
Derivatives
Posição financeira líquida (positiva) / negativa
Net financial position – (assets) / liabilities

31/12/2016
12/31st/2016

174.638

172.761

(168.964)

(134.399)

(30)

-

406

-

6.050

38.362

b) Categorias dos instrumentos financeiros
b) Financial instruments by category

Controladora
Company

Consolidado
Consolidated

Valor contábil e
valor de mercado

Valor contábil e
valor de mercado

Carrying amount and
market value

Carrying amount and
market value

31/12/2017
12/31st/2017

31/12/2016
12/31st/2016

31/12/2017
12/31st/2017

31/12/2016
12/31st/2016

Ativos financeiros:			
Financial assets:
Empréstimos e recebíveis			
Loans and receivables
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 3)
107.506
97.728
168.964
134.399
Cash and cash equivalents (Note 3)
Contas a receber (Nota 4)
459.461
334.051
660.668
509.645
Trade accounts receivable (Note 4)
Derivativos
406
406
Derivatives
Aplicações financeiras - não circulante
30
Financial investments - noncurrent assets
Depósitos judiciais (Nota 16)
103.956
115.660
109.093
121.529
Judicial deposits (Note 16)
				
Passivos financeiros: 				
Financial liabilities:
Empréstimos e financiamentos (Nota 11)
142.724
141.314
174.638
Loans and financing (Note 11)
Fornecedores (Nota 12)
142.952
75.864
190.623
Trade accounts payable (Note 12)
Contas a pagar
29.561
12.708
42.666
Accounts payable

172.761
100.234
27.380
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Os saldos de caixa e equivalentes de caixa (caixa,
bancos e aplicações financeiras), contas a receber
de clientes e fornecedores correspondem ao valor
de mercado em razão de o vencimento ocorrer em
datas próximas às dos balanços.
O saldo dos empréstimos e financiamentos
é atualizado monetariamente com base em
índices de inflação e juros variáveis em virtude
das condições de mercado e, portanto, o saldo
devedor registrado nas datas dos balanços está
próximo ao do valor de mercado.

The balance of loans and financing is monetarily
restated based on inflation indices and variable
interests in view of market conditions and,
therefore, the debt balance recorded at the
statement of financial position dates approximates
the market value.

Contudo, tendo em vista que não há mercado
ativo para esses instrumentos, as diferenças
poderiam ocorrer se tais valores fossem liquidados
antecipadamente.

However, since there is no active market for these
instruments, differences could occur in the event of
early settlement.

c) Gerenciamento de riscos

c) Risk management

A Companhia está exposta a riscos de
mercado, que inclui riscos de variação cambial,
volatilidade da taxa de juros, risco de crédito e
risco de liquidez.

The Company is exposed to market risks, including
currency risk, interest rate risk, credit risk and
liquidity risk.

A Companhia e suas controladas operaram com
instrumentos financeiros derivativos durante o
exercício de 2017. Durante o exercício de 2017, o
efeito líquido do hedge financeiro no resultado do
exercício foi de despesas líquidas nos montantes
de R$ 2.053 e R$ 3.055 (despesas líquidas nos
montantes de R$ 12.539 e R$ 19.527 em 31 de
dezembro de 2016), individual e consolidado,
respectivamente – Vide Nota 23.

c.1) Risco com taxa de juros
A Companhia possui contratos em reais com taxas
de juros flutuantes à Taxa de Longo Prazo (TJLP)
mais 1,5 a 1,52% a.a. e taxa pré-fixada que varia
de 4 a 4,5% a.a. Tendo ainda uma pequena parcela
da dívida contraída que é corrigida pelo IPCA e
atrelada a TR + 1,52 a 2,06% a.a.

Sensibilidade à taxa de juros
Para a análise de sensibilidade de taxa de juros
dos empréstimos e aplicações financeiras, a
Companhia considerou para o cenário provável
com aumento de 25% e 50% nos cenários possível
e remoto, respectivamente. O cálculo feito
com base no saldo de principal remanescente
do empréstimo que possuem a taxa TJLP e das
aplicações financeiras em 31 de dezembro de
2017. Os impactos no resultado poderiam ocorrer
conforme tabela abaixo:
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The balances of cash and cash equivalents (cash,
banks and short-term investments), trade accounts
receivable and trade accounts payable are
equivalent to their market value as their maturities
are close to the statement of financial position
dates.

The Company and its subsidiaries operated with
derivative financial instruments for 2017. For 2017,
net effect of the financial hedge in P&L for the year
recorded expense in the amounts of R$ 2,053 and
R$ 3,055 (expenses, net in the amounts of R$ 12,539
and R$ 19,527 at December 31st, 2016), individual
and consolidated, respectively - See Note 23.

c.1) Interest rate risk
The Company has agreements in reais at floating
interest rates pegged to the Long-term interest
rate (TJLP), plus 1.5% to 1.52% p.a. and fixed rates
ranging from 4 to 4.5% p.a. A small portion of debt
is restated by reference to the Extended Consumer
Price Index (IPCA) and linked to the Referential Rate
(TR) +1.52% p.a. to 2.06% p.a.

Sensitivity to interest rates
For the sensitivity analysis of interest rate on loans
and short-term investments, the Company took
into account the probable scenario with 25% and
50% increase in possible and remote scenarios,
respectively. Amounts were calculated based on
the remaining principal balance of the loan, pegged
to the TJLP rate, and short-term investments at
December 31st, 2017. The impact on profit or loss
could occur as follows:

c.1) Risco com taxa de juros
Controladora

Cenário provável

Cenário possível (+25%)

Cenário remoto (+50%)

Company

Probable scenario

Possible scenario (+25%)

Remote scenario (+50%)

Fator de
risco
Risk factor
Average
rate p.a

Aplicação financeira
Short-term investments
Empréstimo - moeda
nacional
Loans - domestic currency

Taxa média
Valores Taxa média Efeito no Taxa média
a.a.
expostos em
a.a.
resultado
a.a.
31/12/2017
Total
liabilities

Exposed Average rate Effect on Average rate
amounts at
p.a.
P&L
p.a.
12/31/2017

Efeito no Taxa média
resultado
a.a.

Efeito no
resultado

Effect on Average rate
P&L
p.a.

Effect on
P&L

CDI

6,89%

93.281

6,68%

6.231

5,01%

4.673

3,3%

3.116

TJLP

7,00%

(142.724)

7,00%

(5.049)

8,75%

(6.311)

10,50%

(7.573)

(1.638)		

(4.457)

Impacto líquido positivo/
(negativo)			
(49.443)		
Net impact – assets / (liabilities)

1.182		

Controladora

Cenário provável

Cenário possível (+25%)

Cenário remoto (+50%)

Company

Probable scenario

Possible scenario (+25%)

Remote scenario (+50%)

Fator de
risco
Risk factor
Average
rate p.a

Taxa média
Valores Taxa média Efeito no Taxa média
a.a.
expostos em
a.a.
resultado
a.a.
31/12/2017
Total
liabilities

Exposed Average rate Effect on Average rate
amounts at
p.a.
P&L
p.a.
12/31/2017

Aplicação financeira
CDI
6,89%
144.334
6,68%
Short-term investments
Empréstimo - moeda
nacional
TJLP
7,00% (174.638)
7,00%
Loans - domestic currency
Impacto líquido positivo /
(negativo)			
(30.304)		
Net impact – assets / (liabilities)

Efeito no Taxa média
resultado
a.a.

Efeito no
resultado

Effect on Average rate
P&L
p.a.

Effect on
P&L

9.642

5,01%

7.231

3,3%

4.821

(6.135)

8,75%

(7.668)

10,50%

(9.202)

(437)		

(4.381)

3.507		

c.2) Risco com variação cambial

c.2) Currency risk

A Companhia reduz sua exposição à volatilidade das
taxas de câmbio firmando contratos a termo (comprado)
de dólares sem entrega (NDF). Os contratos possuem
vencimentos mensais e atuam como um mecanismo de
proteção à variação cambial que impacta o custo dos
insumos importados. A modalidade das NDF´s utilizadas
é “Plain Vanilla”, na qual a liquidação é feita através da
diferença entre a taxa de câmbio divulgada pelo Banco
Central (PTAX) de determinada data específica e a taxa
contratada (forward). Em 31 de dezembro de 2017 o
montante “nocional” de contratos firmados em dólares
americanos era de US$4.840 na controladora e no
consolidado (Em 31 de dezembro de 2016, não havia
valores registrados).

The Company reduces its exposure to exchange rate volatility
by entering into forward (long) contracts of NDF dollars. The
contracts have monthly maturities and serve as a hedging
mechanism to the foreign exchange variation that impacts the
cost of imported inputs. The type of the NDFs used is “Plain
Vanilla”, which are settled through the difference between
the exchange rate published by the Central Bank (PTAX) of a
specific date and the forward rate. At December 31st, 2017,
the “notional” amount of contracts entered into in US dollars
was US$4,840 in the company and in the consolidated (there
were no amounts recorded as at December 31st, 2016).
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c.2) Risco com taxa de câmbio

c.2) Currency risk

Sensibilidade de derivativos
Para o cálculo das operações com moedas
estrangeiras, foram considerados nos cenários
possíveis e remotos à redução ou aumento nas
taxas de câmbio de 25% e 50% respectivamente,
as taxas estimadas pela Administração da
Companhia estão refletidas no cenário provável.

Sensitivity to derivatives
For calculating transactions in foreign currencies,
possible and remote scenarios were taken into
consideration to the decrease or increase in
exchange rates by 25% and 50% respectively. The
rates estimated by management are reflected in
the probable scenario.

A tabela abaixo demonstra os ajustes positivos ou
(negativos) das operações com moeda estrangeira:

Gain or (loss) adjustments to transactions in foreign
currency are as follows:

Análise de sensibilidade hedge - Derivativos (NDF/ Termo de Moedas) - Ajuste (R$ - MM

Hedge sensitivity analysis - Derivatives (Currency term / NDF) - Adjustment (R$ MM))
Cenário remoto Cenário possível Cenário provável
50%
25%

Controladora
Compan
Consolidado
Consolidated
Impacto líquido
controladora/
consolidado
Net impact –
company/consolidated
Perda/(Ganho)
Loss/(Gain)
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Cenário remoto
50%

Cenário possível
25%

Remote
scenario

Possible
scenario

Probable
scenario

Possible
scenario

Remote
scenario

(7.610)

(3.605)

400

4.405

8.411

(7.610)

(3.605)

400

4.405

8.411

(8.010)

(4.005)

-

4.005

8.010

(8.010)

(4.005)

-

4.005

8.010

Cenário Provável, Boletim FOCUS publicado com data
base de 29/12/2017, a taxa prevista é de R$/USD 3,31

Probable scenario, FOCUS Bulletin published as of
12/29/2017. The expected rate is R$/US$3.31

Esse risco decorre da possibilidade de a
Companhia e suas controladas incorrerem em
perdas por conta de flutuações nas taxas de
câmbio, que aumentem os valores nominais a
pagar ou os valores captados no mercado.

The risk arises from the possibility of the Company
and its subsidiaries incurring losses due to
fluctuations in exchange rates, which decrease or
increase the nominal amounts payable or amounts
taken out in the market.

Há valores a pagar denominados em moeda
estrangeira (dólares norte-americanos, euros,
francos suíços e libras esterlinas) estando,
portanto, expostos a riscos relacionados à variação
do câmbio. Os totais de ativos e passivos sujeitos à
exposição cambial, nas respectivas moedas, estão
demonstrados a seguir:

There are amounts payable denominated in foreign
currencies (US dollars, euros, Swiss francs and
pound sterling) and which are, therefore, exposed
to risks related to exchange variation. Total assets
and liabilities subject to foreign exchange exposure
and the corresponding currencies are as follows:

Controladora
Company
31/12/2017
12/31st/2017
Em euros:
In euros:

31/12/2016
12/31st/2016

Consolidado
Consolidated
31/12/2017
12/31st/2017

31/12/2016
12/31st/2016

EUR				
EUR

Ativos		
1.738
Assets
Passivos		
(1.278)
Liabilities
Exposição líquida		
Net exposure

460

617

1.801

1.874

(574)

(1.842)

(899)

43

(41)

975

					
Em dólares
norte-americanos:
US$				
In US dollars:
US$
Ativos		
574
539
1.127
Assets
Passivos		
(14.825)
(7.540)
(21.817)
Liabilities
Exposição líquida		
(14.251)
(7.001)
(20.690)
Net exposure
					
Em franco suíço:
CHF				
In Swiss franc (CHF):
CHF
Passivos		
(875)
(269)
(875)
Liabilities
Exposição líquida		
(875)
(269)
(875)
Net exposure

911
(11.279)
(10.368)

(269)
(269)

Total clientes em R$ 		
687
558
2.381
1.788
Total customers in R$
Total variação cambial
clientes em R$		
(105)
(123)
(40)
(130)
Total exchange variation – customers in R$
Total ativo (Nota 4)		
582
435
2.341
1.658
Total assets (Note 4)
					
Total de fornecedores em R$		
Total suppliers in R$
Total de variação cambial
fornecedores em R$		

(56.056)

(27.848)

(81.328)

(42.088)

(630)

976

(611)

1.663

(56.686)

(26.872)

(81.939)

(40.425)

7.829

3.357

8.161

8.257

Total exchange variation
suppliers in R$
Total passivo (Nota 12)		
Total liabilities (Note 12)
Total adiantamento a fornecedores
Total advances to suppliers

Entre os principais saldos expostos à variação
cambial há:
• Clientes - esses ativos geraram saldo devedor
de variação cambial nos montantes de R$ 11
credor na controladora e de R$ 42 credor no
consolidado em 31 de dezembro de 2017 (saldo
R$ 81 na controladora e de R$ 470 credor no
consolidado em 31 de dezembro de 2016);
• Fornecedores e adiantamentos - esses passivos
geraram saldo credor de variação cambial nos
montantes de R$ 993 na controladora e credor
de R$ 629 no consolidado em 31 de dezembro de
2017 (credor de R$ 11.764 na controladora e de
R$ 15.275 no consolidado em 31 de dezembro
de 2016).

The main balances exposed to exchange variation
are as follows:
• Trade accounts receivable - these assets generated
exchange gains amounting to R$ 11 - Company
and exchange gain of R$ 42 - Consolidated as of
December 31st, 2017 (exchange gain of R$ 81
- Company and exchange gain of R$ 470 Consolidated as at December 31st, 2016);
• Trade accounts payable and advances - these
liabilities generated exchange gains amounting to
R$ 993 - Company and R$ 629 - Consolidated as at
December 31st, 2017 (exchange gain of R$ 11,764
- Company and of R$ 15,275 - Consolidated as of
December 31st, 2016).
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Sensibilidade à taxa de câmbio

Sensitivity to exchange rate
For calculating transactions in foreign currencies,
possible and remote scenarios were taken into
consideration to the decrease or increase in
exchange rates by 25% and 50% respectively. The
rates estimated by management are reflected in the
probable scenario.

Para o cálculo das operações com moedas
estrangeiras, foram considerados nos
cenários possíveis e remotos à redução ou
aumento nas taxas de câmbio de 25% e 50%
respectivamente, as taxas estimadas pela
Administração da Companhia estão refletidas
no cenário provável.
A tabela abaixo demonstra os ajustes positivos ou
(negativos) das operações com moeda estrangeira:

Controladora

Cenário provável

Cenário possível (+25%)

Cenário remoto (+50%)

Company

Probable scenario

Possible scenario (+25%)

Remote scenario (+50%)

Fator de
risco
Risk factor
Average
rate p.a

Taxa média
Valores Taxa média Efeito no Taxa média
a.a.
expostos em
a.a.
resultado
a.a.
31/12/2017
Total
liabilities

Posição ativa - USD
US$
3,31
Long position - USD
Posição passiva - USD
US$
3,31
Short position - USD
Exposição líquida			
Net exposure

Exposed Average rate Effect on Average rate
amounts at
p.a.
P&L
p.a.
12/31st/2017

Efeito no Taxa média
resultado
a.a.

Efeito no
resultado

Effect on Average rate
P&L
p.a.

Effect on
P&L

582

3,29

(3)

4,11

141

4,94

286

(56.686)

3,29

308

4,11

(13.786)

4,94

(27.881)

305		 (13.645)		

(27.595)

(56.104)		

Controladora

Cenário provável

Cenário possível (+25%)

Cenário remoto (+50%)

Company

Probable scenario

Possible scenario (+25%)

Remote scenario (+50%)

Fator de
risco
Risk factor
Average
rate p.a

Taxa média
Valores Taxa média Efeito no Taxa média
a.a.
expostos em
a.a.
resultado
a.a.
31/12/2017
Total
liabilities

Posição ativa - USD
US$
3,31
Long position - USD
Posição passiva - USD
US$
3,31
Short position - USD
Exposição líquida			
Net exposure
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Gain or (loss) adjustments to transactions in foreign
currency are as follows:

Exposed Average rate Effect on Average rate
amounts at
p.a.
P&L
p.a.
12/31st/2017

Efeito no Taxa média
resultado
a.a.

Efeito no
resultado

Effect on Average rate
P&L
p.a.

Effect on
P&L

2.341

3,29

(13)

4,11

569

4,94

1.151

(81.939)

3,29

446

4,11

(19.927)

4,94

(40.301)

433		 (19.358)		

(39.150)

(79.598)		

c.3) Risco de crédito

c.3) Credit risk

Os instrumentos financeiros que potencialmente
sujeitam a Companhia e suas coligadas a
concentração de risco de crédito consistem,
principalmente, em saldos em bancos, aplicações
financeiras e contas a receber de clientes. Os
saldos e aplicações em bancos seguem política
rígida de qualificação da entidade segundo seu PL
e rating, seguindo a diretriz de aplicar em papéis
de baixo risco com perfil de liquidez que atenda

Financial instruments that potentially expose
the Company and its affiliates to credit risk
concentration primarily comprise bank balances,
short-term investments and trade accounts
receivable. Balances and investments in banks
follow a strict policy to qualify the entity according
to its equity and rating, and investments in
low-risk and highly-liquid papers to meet the
Company’s operational requirements. Trade

a necessidade operacional da Companhia. Já o
saldo a receber de clientes é predominantemente,
denominado em reais e está distribuído
em diversos clientes. A Companhia possui
metodologia própria de avaliação de risco de
crédito, a qual submete todos os clientes da base,
recorrendo a vista de garantias (fianças). A política
de prazo da Companhia (prazo médio inferior a 45
dias) também contribui com a gestão de risco de
crédito de clientes, de modo a permitir menores
exposições de médio/longo prazos

accounts receivable balance is predominantly
denominated in reais and is distributed among
various customers. The Company has its own
methodology of credit risk assessment, to which
all the customers’ base is submitted, recurring
to cash receipts and guarantees (sureties). The
Company’s term policy (shorter than 45 days sales
outstanding) also contributes to the management
of customer credit risk, allowing lower exposures in
average/long-terms.

c.4) Risco de liquidez

c.4) Liquidity risk

A gestão prudente do risco de liquidez implica
manter caixa, títulos e valores mobiliários
suficientes, disponibilidades de captação por meio
de linhas de crédito bancárias e capacidade de
liquidar posições de mercado.

Effectively managing liquidity risk implies
maintaining enough cash and marketable
securities, funds available through bank credit
facilities used and the ability to gain market share.
Management monitors liquidity of the Company
and its subsidiaries, considering the estimated cash
flow and cash and cash equivalents. In addition,
the liquidity management policy of the Company
and its subsidiaries involves cash flow projections
and considering the level of net assets necessary to
meet the projections, monitoring liquidity ratios in
the statement of financial position and maintaining
the debt financing plan. The aging list of financial
liabilities taken out by the Company and its
subsidiaries is as follows:

A Administração monitora o nível de liquidez da
Companhia e de suas controladas, considerando o
fluxo de caixa esperado e caixa e equivalentes de
caixa. Além disso, a política de gestão de liquidez
da Companhia e de suas controladas envolve a
projeção de fluxos de caixa e a consideração do
nível de ativos líquidos necessários para alcançar
essas projeções, o monitoramento dos índices de
liquidez do balanço patrimonial e a manutenção
de planos de financiamento de dívida. A tabela a
seguir demonstra em detalhes o vencimento dos
passivos financeiros contratados no consolidado:

Consolidado

Até 1 ano

Até 2 anos

De 3 a 4 anos

Consolidated

Within 1 year

Up to 2 years

From 3 to 4 years Above 4 years

Fornecedores
Trade accounts payable
Empréstimos e
financiamentos
Loans and financing

Acima de 4 anos Total
Total

190.623

-

-

-

190.623

43.146

39.651

50.070

41.771

174.638

19. Patrimônio líquido
19. Equity

a) Capital social
Em 31 de dezembro de 2016 e 2017, o capital
social é de R$ 440.959, composto por 63.900.000
ações ordinárias, todas nominativas e sem valor
nominal, totalmente subscritas e integralizadas por
três grupos de acionistas, cada qual detentor de
uma participação igualitária de 33,33%.

a) Capital
At December 31st, 2016 and 2017, capital
amounted to R$ 440,959, represented by
63,900,000 common shares, all registered and
without par value, fully subscribed and paid up by
three shareholders of Equity Investment Funds, each
of which holds an equal interest of 33.33%.
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b) Reservas de capital
Controladora
Company
Reserva especial de ágio
Special goodwill reserve
Reserva de ágio na emissão de ações
Share premium reserve

A reserva especial de ágio corresponde à
contrapartida do ágio incorporado pela
Companhia em anos anteriores, deduzido da
provisão para manutenção da integridade do
patrimônio dos acionistas, cujo efeito líquido
corresponde ao benefício fiscal a ser gerado na
sua realização e registrado como ativo diferido de
imposto de renda.

b) Income reserves
31/12/2017
12/31st/2017

31/12/2016
12/31st/2016

167.767

167.767

6.445

6.445

174.212

174.212

The share premium reserve refers to the matching
entry of the goodwill absorbed by the Company in
prior years, less the provision for maintenance of
integrity of shareholders’ equity, whose net effect
corresponds to the tax benefit to be generated on
its realization and recognized as deferred income
tax asset.

Consolidado
Consolidated
31/12/2017
12/31st/2017
Reserva legal (i)
Legal reserve (i)
Reserva para novos produtos, pesquisa
e desenvolvimento e investimentos em ativo imobilizado (ii)

31/12/2016
12/31st/2016

43.807

43.807

298.763

241.616

982

982

422.720

410.412

766.272

696.817

Reserve for new products, research and development and
investments in property, plant and equipment (ii)
Reserva para incentivos fiscais (iii)
Tax incentive reserve (iii)
Reserva de lucros não distribuídos (iv)
Unpaid profits reserve (iv)
Total
Total
(i) Constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado
em cada exercício social, limitada a 20% do capital social,
exceto se o saldo da reserva legal acrescido do montante
das reservas de capital exceder 30% do capital social.
(ii) Constituída para atender aos gastos de
lançamentos de novos produtos, gastos de pesquisa e
desenvolvimento e investimentos em ativo imobilizado
nos termos previstos no Estatuto Social da Companhia.
(iii) As subvenções governamentais são reconhecidas
sistematicamente no resultado durante os exercícios
nos quais a Companhia reconhece como despesas os
correspondentes custos que as subvenções pretendem
compensar e posteriormente são destinadas à reserva de
incentivos fiscais no patrimônio líquido.
(iv) A Assembleia Geral Ordinária aprovará a distribuição
adicional dos lucros e juros sobre o capital próprio
referente ao exercício social de 2017 em período
subsequente.
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(i) This is set up at 5% of net income for each year, capped
at 20% of the capital, except if the legal reserve plus capital
reserve exceeds 30% of capital.
(ii) Recognized to cover expenditures for launching new
products, expenditures on research and development and
investments in property, plant and equipment under the
terms of the Company’s Articles of Incorporation.
(iii) Government grants are recognized in profit or loss on
a systematic basis over the years in which the Company
recognizes as expenses the related costs for which the
grants are intended to offset and, subsequently, they are
allocated to the tax incentive reserve, in equity.
(iv) The Annual General Meeting will approve distribution
of profits and interest on equity related to 2017 in a
subsequent period.

d) Dividendos e juros sobre o capital próprio
O Estatuto Social assegura um dividendo mínimo
obrigatório correspondente a 25% do lucro líquido
de cada exercício, deduzido para constituição
da reserva legal de 5% do lucro, e faculta a
distribuição de dividendos com base em balanços
semestrais ou intermediários.
A movimentação dos dividendos e Juros sobre o
Capital Próprio (JSCP) é como segue:

d) Dividends and Interest on Equity (IOE)
The Company’s Articles of Incorporation ensure
mandatory minimum dividend of 25% of the net
income for each year, less a legal reserve of 5% of
net income, and allow dividend payment based
on semiannual or interim statements of financial
position.
Changes in dividends and IOE are as follows:

Total de dividendos pagos ao longo de 2016
Total dividend paid over 2016
Referentes ao Exercício de 2015
Referring to 2015
JSCP referente ao Exercício de 2015
IOE referring to 2015
JSCP referente ao Exercício de 2016
IOE referring to 2016
Total de dividendos e/ou JSCP pagos ao longo de 2016 (efeito caixa)
Total dividends and/or IOE paid over 2016 (cash effect)

328.806
60.088
63.270
452.164

Dividends payable
Dividendos a pagar
Supplemental mandatory minimum dividend
Complemento de dividendo mínimo obrigatório estatutário
Balance of dividends pending payment referring to 2015
Saldo de dividendos pendentes de pagamento referente à 2015
Suplemmental IOE for year 2016
Complemento de JSCP do exercício de 2016
Balance of dividends payable in 2016
Saldo de dividendos a pagar em 2016

7.233
39.499
5.572
52.304

Dividends approved at the SGM held on April 28th, 2017
Dividendos deliberados em AGO de 28 de abril de 2017

360.501

Total dividend paid over 2017
Total de dividendos pagos ao longo de 2017
Referring to 2015
Referentes ao Exercício de 2015
Supplemental IOE referring to 2016
Complemento de JSCP referente ao Exercício de 2016
Payment of Dividends - 2016
Pagamento de Dividendos 2016
Prepaid dividend for 2017
Antecipação de Dividendos 2017
IOE referring to 2017
JSCP referente ao Exercício de 2017
Subtotal - dividends and/or IOE paid over 2017 (cash effect)
Subtotal de dividendos e/ou JSCP pagos ao longo de 2017 (efeito caixa)
Dividends paid to noncontrolling interests
Dividendos pagos a não controladores
Total
Total
Dividends payable
Dividendos a pagar
Mandatory minimum dividend – statutory (income for the year R$ 565,265 x 25%)
Dividendo mínimo obrigatório estatutário (Lucro do exercício R$ 565.265 x 25%)
Prepaid dividends for year 2017
Dividendos antecipados referente ao Exercício de 2017

39.499
5.572
360.501
84.000
60.570
550.142
12
550.154

141.316
144.570

O saldo de dividendos mínimos obrigatórios foi totalmente quitado durante o exercício de 2017.
The balance of mandatory minimum dividends was fully settled in the course of year 2017.

e) Ajuste de avaliação patrimonial
Controladora
Company
Ajustes ao custo atribuído em ativo imobilizado
Adjustments to deemed cost of PPE
Ajuste de avaliação patrimonial em ativos de controladas
Equity adjustment in subsidiaries’ assets
Total do ajuste de avaliação patrimonial
Total equity adjustment

e) Equity adjustment
31/12/2017
12/31st/2017

31/12/2016
12/31st/2016

121.627

122.981

9.116

9.320

130.743

132.301
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20. Receita operacional líquida
20. Operating revenue, net

Controladora

Consolidado

Company

Consolidated

31/12/2017
12/31st/2017
Receita bruta de vendas
Gross sales revenu
Devoluções, descontos e outros
Returns, discounts and others
Impostos incidentes sobre as vendas
Sales taxes
Total
Total

31/12/2016
12/31st/2016

31/12/2017
12/31st/2017

31/12/2016
12/31st/2016

3.601.941

3.159.790

6.977.158

6.092.917

(945.462)

(766.340)

(3.502.692)

(2.972.811)

(443.503)

(387.097)

(506.554)

(433.838)

2.212.976

2.006.353

2.967.912

2.686.268

21. Despesas por natureza
21. Expenses by nature

Controladora

Consolidado

Company

Consolidated

31/12/2017
12/31st/2017
Matérias-primas consumidas
Raw materials consumed
Materiais, energia, serviços de terceiros
e outros
Materials, energy, third-party services
and other expenses
Gastos com pessoal e impostos
Personnel and taxes
Depreciação e amortização
Depreciation and amortization
Outras despesas e receitas comerciais
e administrativas
Other selling and administrative expenses

31/12/2016
12/31st/2016

31/12/2017
12/31st/2017

31/12/2016
12/31st/2016

460.600

488.338

602.679

639.268

607.676

443.101

737.444

560.220

517.740

444.703

664.757

585.706

41.084

32.142

57.305

44.029

41.798

32.658

53.245

53.507

1.668.898

1.440.942

2.115.430

1.882.730

				
Custo dos produtos vendidos
Cost of sales
Despesas com vendas
Selling expenses
Despesas gerais e administrativas
General and administrative expenses
Total
Total

601.831

585.665

809.305

791.755

863.308

753.795

1.048.088

942.839

203.759

101.482

258.037

148.136

1.668.898

1.440.942

2.115.430

1.882.730

(a) A variação nas Despesas gerais e administrativas
foi devido principalmente ao aumento nos gastos com
infraestrutura e desenvolvimento de sistemas e das
provisões de novas ações trabalhistas.
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(a) The change in General and Administrative Expenses was
mainly due to the increase in expenses with infrastructure
and systems development and provisions for new labor
lawsuits.

22. Outras receitas (despesas) operacionais
22. Operating income (expenses)

Controladora

Consolidado

Company

Consolidated

31/12/2017
12/31st/2017

31/12/2016
12/31st/2016

31/12/2017
12/31st/2017

31/12/2016
12/31st/2016

Revenda de sucata
512
252
582
317
Resale of scrap
Recuperação de despesas
6.467
337
6.504
787
Recovery of expenses
Receita de recuperação por sinistro
7.741
2.607
10.783
4.068
Income from recovery of claims
Receita de créditos extemporâneos
8.160
10.011
Income from unused credits
Créditos referente acordos comerciais
11.422
11.422
Receivables from commercial agreements
Recuperação de tributos
12.478
15.152
Recovery of taxes
Outras receitas
3.943
412
4.190
939
Other revenues
Total de outras receitas
42.563
11.768
48.633
16.122
Total other income
				
Despesas com projetos estratégicos
Expenses with strategic projects
Débitos referente acordo comercial
Payables from commercial agreement
Despesas com outros impostos
Other tax expenses
Resultado na venda de bens do ativo imobilizado
Gain (loss) on disposal of PPE items
Outras despesas
Other expenses
Total de outras despesas
Total other expenses

(21.715)

(6.533)

(23.656)

(6.689)

-

(841)

-

(841)

(1.999)

-

(2.947)

-

(2.198)

(72)

(2.171)

(84)

(2.489)

(1.505)

(4.448)

(1.098)

(28.401)

(8.951)

(33.222)

(8.712)

14.162

2.817

15.411

7.410
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23. Resultado financeiro
23. Finance income (costs)

Controladora

Consolidado

Company

Consolidated

31/12/2017
12/31st/2017

31/12/2016
12/31st/2016

31/12/2017
12/31st/2017

Receita de juros
13.064
11.505
18.125
Interest income
Variações monetárias ativas
3.065
699
3.098
Monetary gains
Receita com hedge
2.174
2.046
2.654
Income from hedge
Outras receitas financeiras
1.194
482
1.563
Other finance income
Total das receitas financeiras
19.497
14.732
25.440
Total finance income 			
				
Despesas de juros
(12.515)
(10.994)
(16.349)
Interest expenses
Variações monetárias passivas
(15.042)
(23.992)
(17.277)
Monetary losses
Despesa com hedge
(4.227)
(14.585)
(5.709)
Expense from hedge
Realização de ajuste a valor presente
Present value adjustment realized
Tarifas diversas
(2.795)
(3.038)
(3.698)
Sundry charges
Outras despesas financeiras
(2.088)
(1.849)
(2.680)
Other finance costs
Total das despesas financeiras
(36.667)
(54.458)
(45.713)
Total finance costs
				
				
Variação cambial passiva
(7.750)
(5.120)
(10.973)
Exchange losses
Variação cambial ativa
8.754
16.803
11.690
Exchange gains
Total da variação cambial líquida
1.004
11.683
717
Total foreign exchange variation, net
Resultado financeiro líquido
(16.166)
(28.043)
(19.556)
Finance income/costs, net
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31/12/2016
12/31st/2016

17.770
861
2.821
711
22.163

(14.724)
(27.391)
(22.348)
(90)
(5.456)
(3.175)
(73.184)

(9.629)
25.102
15.473
(35.548)

24. Plano de aposentadoria complementar
24. Supplementary pension plan

A Companhia é patrocinadora de plano de
aposentadoria complementar, que abrange todos
os seus colaboradores, na modalidade de um Plano
Gerador de Benefícios Livres (PGBL), administrado
por entidade de previdência privada, no regime
financeiro de capitalização. O valor do benefício
é calculado em virtude da reserva matemática de
benefícios a conceder na data de aposentadoria.
Estão inseridos no plano de aposentadoria
oferecido os seguintes benefícios:
• Aposentadoria por idade, reversível ao cônjuge.
• Aposentadoria por invalidez, reversível ao
cônjuge.
• Pensão ao cônjuge, reversível a filhos menores
de 21 anos.
Os benefícios de risco (aposentadoria por invalidez
e pensão ao cônjuge) foram modelados conforme
plano de contribuição definida.
A Companhia não tem nenhuma responsabilidade
quanto ao risco técnico relativo à sobrevivência
durante o período de capitalização ou mortalidade
após o participante usufruir de benefício ou risco
de invalidez no período de capitalização.
As contribuições da Companhia para o plano de
previdência complementar durante o exercício
findo em 31 de dezembro de 2017 totalizaram
R$ 4.198 (R$3.766 em 2016).

The Company sponsors a supplementary pension
plan which covers all its employees. This plan is
the so-called PGBL, similar to a 401(k)-type plan,
administered by a private pension entity under a
fully-funded system. The amount of the benefit is
calculated based on the mathematical reserve for
unvested benefits at the retirement date.
The pension plan offered includes the following
benefits:
• Retirement by age transferrable to the spouse;
• Retirement to disability transferrable to the
spouse;
• Survivors’ pension transferrable to children under
21 years old.
The risk benefits (retirement due to disability and
survivors’ pension) were structured under a definedcontribution plan.
The Company does not have any liability in relation
to technical risk related to survival during the
capitalization period or mortality after a member
begins to receive the benefit or disability risk during
the capitalization period.
The Company’s contributions to the supplementary
pension plan for the year ended December 31st,
2017 totaled R$ 4,198 (R$ 3,766 in 2016).

25. Cobertura de seguros
25. Insurance coverage

A Companhia adota uma política de seguros
considerando a concentração de riscos e sua
relevância, a natureza de suas atividades e a
orientação de seus consultores de seguros. As
coberturas, em 31 de dezembro de 2017, foram
contratadas pelos montantes a seguir indicados,
consoante apólices de seguros:

The Company adopts an insurance policy that
considers risk concentration and its relevance,
the nature of its activities and guidance from its
insurance advisors. At December 31st, 2017, the
insurance coverage was taken out at the amounts
indicated below, according to the insurance policies:

Ramos

Impotâncias Seguradas

Insurance Lines

Amounts insured

Danos materiais aos bens do imobilizado
Property damage to PPE
Responsabilidade civil
Civil liability

395.000
85.000

O escopo da auditoria não inclui uma opinião sobre a razoabilidade da cobertura de seguros.
The audit scope does not include an opinion on the reasonability of insurance coverage.
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26. Participações dos empregados e
administradores no resultado - consolidado
26. Employee and management profit sharing - consolidated
A Companhia e suas controladas incluem em
suas políticas de recursos humanos o Plano de
Participação nos Resultados (PPR) e bônus aos
administradores, não abrangidos por nenhum
outro programa de remuneração variável
oferecido por elas. As metas e os critérios de
definição e distribuição da verba de premiação
são acordados entre as partes, com objetivos de
ganhos de produtividade, de competitividade e
de motivação e engajamento dos participantes.
O PPR lançado ao resultado consolidado do
exercício findo em 31 de dezembro de 2017 foi
de R$55.941 (R$44.033 em 2016), conforme
movimentação a seguir:

The Company and its subsidiaries include in their
human resources policy a profit-sharing plan
(PPR) and bonuses for officers, not covered by any
other variable compensation programs offered by
these companies. Goals and criteria for defining
and distributing funds awarded are agreed to
between the parties, with objectives of gains in
productivity and competitiveness and motivation
and involvement of participants. The PPR posted
to consolidated P&L for the year ended December
31st, 2017 amounted to R$55,941 (R$44,033 in
2016), as follows:

Controladora

Consolidado

Company

Consolidated

31/12/2017
12/31st/2017
Adição de provisão no exercício
Addition of provision for the year
Reversão da provisão de
exercícios anteriores
Reversal of prior-years’ provision
Participações dos empregados e
administradores no resultado do exercício
Employee and management profit sharing
in P&L for the year

31/12/2016
12/31st/2016

31/12/2017
12/31st/2017

31/12/2016
12/31st/2016

33.870

28.683

61.076

51.179

(1.409)

(4.332)

(5.135)

(7.146)

32.461

24.351

55.941

44.033

27. Lucro líquido por ação
27. Earnings per share
Controladora

Consolidado

Company

Consolidated

31/12/2017
12/31st/2017

31/12/2016
12/31st/2016

31/12/2017
12/31st/2017

Numerador básico e diluído				
Basic and diluted numerator			
Alocação do lucro líquido do exercício
Allocation of net income for the year
para os acionistas - R$
565.265
544.647
565.265
to shareholders - R$
Denominador básico e diluído				
Basic and diluted denominator		
Ações em circulação (em milhares) (Nota 19)
63.900
63.900
63.900
Outstanding shares (in thousands) - Note 19
Lucro líquido por ação básico e diluído - R$
8,85
8,52
8,85
Basic and diluted earnings per share
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31/12/2016
12/31st/2016

544.647

63.900
8,52
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