SUMÁRIO DO LAUDO AP-00093/18-01a
LABFAR PESQUISA E SERVIÇOS LTDA.

Este documento corresponde a um Sumário Executivo do Laudo de nº AP-00093/18-01a, elaborado pela APSIS. Informamos que o laudo completo em questão foi
emitido na data de 02 de março de 2018 e enviado à administração de HERMES PARDINI.
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SUMÁRIO DO LAUDO:

AP-00093/18-01a

DATA-BASE:

SOLICITANTE:

INSTITUTO HERMES PARDINI S.A., doravante denominado HERMES PARDINI.

30 de setembro de 2017

Sociedade anônima aberta, com sede à Rua Aimorés, nº 66, Funcionários, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 19.378.769/0001-76.
OBJETO:

LABFAR PESQUISA E SERVIÇOS LTDA., doravante denominada LABFAR.
Sociedade empresária limitada, com sede à Rua Professor José Vieira de Mendonça, nº 770, Salas 311 e 312, Engenho
Nogueira, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 13.780.714/0001-01.

OBJETIVO:

Determinar o valor de LABFAR, adquirida por HERMES PARDINI, para atendimento ao artigo 256 (inciso II, parágrafos 1º
e 2º) da Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A.).

Sumário do Laudo AP-00093/18-01a

2

ÍNDICE
1.

INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4

2.

PRINCÍPIOS E RESSALVAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5

3.

LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6

4.

SUMÁRIO EXECUTIVO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7

5.

DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 256 DA LEI Nº 6.404/76 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9

6.

AVALIAÇÃO - COTAÇÃO MÉDIA DAS AÇÕES EM BOLSA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10

7.

AVALIAÇÃO - VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO A MERCADO POR QUOTA ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11

8.

AVALIAÇÃO - VALOR DO LUCRO LÍQUIDO POR QUOTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14

9.

CONCLUSÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15

10. RELAÇÃO DE ANEXOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16

Sumário do Laudo AP-00093/18-01a

3

1. INTRODUÇÃO
A APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., doravante denominada APSIS, com

A equipe responsável pela realização deste trabalho é constituída pelos

sede à Rua do Passeio, nº 62, 6º Andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de

seguintes profissionais:

Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 27.281.922/0001-70 e no CORECON/RJ sob
o nº RF.02052, foi nomeada por HERMES PARDINI para determinar o valor de
LABFAR, a fim de atender ao artigo 256 (inciso II, parágrafos 1º e 2º) da Lei nº
6.404/76 (Lei das S.A.).



ANTONIO OCTAVIO DE NIEMEYER
Projetos
Economista (CORECON/RJ 27275)



BRUNO DE SOUZA COELHO TURQUETO TEIXEIRA
Projetos



GIANCARLO NALDI FALKENSTEIN
Projetos
Contador (CRC/SP–317492/O-1)



MARCIA APARECIDA DE LUCCA CALMON
Diretora
Contadora (CRC/1SP-143169/O-4)



NATHÁLIA OLIVEIRA DE MATTOS
Projetos
Engenheira de Produção (CREA/RJ 2014135746)



ROBERTO ALVARIZ SOARES DA SILVA
Projetos

Na elaboração deste trabalho, foram utilizados dados e informações fornecidos
por terceiros, na forma de documentos e entrevistas verbais com o cliente. As
estimativas usadas nesse processo estão baseadas em:


Balanços de LABFAR na data-base e históricos;



Demonstrações financeiras históricas da empresa;



Relatório de due dilligence.
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2. PRINCÍPIOS E RESSALVAS
O Relatório, objeto do trabalho enumerado, calculado e particularizado, obedece criteriosamente aos princípios fundamentais descritos a seguir, que são
importantes e devem ser cuidadosamente lidos.







Os consultores não têm interesse, direto ou indireto, nas companhias



A APSIS assume total responsabilidade sobre a matéria de Avaliações,

envolvidas ou na operação, bem como não há qualquer outra

incluindo as implícitas, para o exercício de suas honrosas funções,

circunstância relevante que possa caracterizar conflito de interesses.

precipuamente estabelecidas em leis, códigos ou regulamentos próprios.

Os honorários profissionais da APSIS não estão, de forma alguma, sujeitos



O Relatório atende a recomendações e critérios estabelecidos pela

às conclusões do Relatório.

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), pelos Uniform

No melhor conhecimento e crédito dos consultores, as análises, opiniões

Standards of Professional Appraisal Practice (USPAP) e International

e conclusões expressas no Relatório são baseadas em dados, diligências,

Valuation Standards Council (IVSC), além das exigências impostas por

pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.

diferentes órgãos, como Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e

Assumem-se como corretas as informações recebidas de terceiros, sendo

Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

que as fontes delas estão contidas e citadas no referido Relatório.






O controlador e os administradores das companhias envolvidas não

Para efeito de projeção, parte-se do pressuposto da inexistência de ônus

direcionaram, limitaram, dificultaram ou praticaram quaisquer atos que

ou gravames de qualquer natureza, judicial ou extrajudicial, atingindo as

tenham ou possam ter comprometido o acesso, a utilização ou o

empresas em questão, que não as listadas no Relatório.

conhecimento de informações, bens, documentos ou metodologias de

O Relatório apresenta todas as condições limitativas impostas pelas

trabalho relevantes para a qualidade das conclusões contidas no

metodologias adotadas, quando houver, que possam afetar as análises,

Relatório.

opiniões e conclusões contidas nele.


O Relatório foi elaborado pela APSIS, e ninguém, a não ser os seus próprios
consultores, preparou as análises e correspondentes conclusões.
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3. LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE




Para elaboração do Relatório, a APSIS utilizou e assumiu como verdadeiros

premissas, realizadas na presente data, de projeções operacionais

auditados, fornecidos por escrito pela administração da empresa ou

futuras, tais como: preços, volumes, participações de mercado, receitas,

obtidos das fontes mencionadas, não tendo qualquer responsabilidade

impostos, investimentos, margens operacionais, etc. Assim, os resultados

com relação à veracidade deles.

operacionais futuros da empresa podem vir a ser diferentes de qualquer

O escopo desta avaliação não incluiu auditoria das demonstrações

previsão ou estimativa contida neste trabalho, especialmente se houver

financeiras ou revisão dos trabalhos realizados por seus auditores. Sendo

conhecimento posterior de informações não disponíveis por ocasião da

assim, a APSIS não está expressando opinião sobre as demonstrações

emissão do Laudo.



A APSIS não se responsabiliza por perdas diretas ou indiretas nem por
lucros cessantes eventualmente decorrentes do uso indevido do Laudo.

consequência da utilização dos dados e informações fornecidos pela
empresa e constantes no Relatório.

Esta avaliação não reflete eventos e seus impactos, ocorridos após a data
de emissão do Laudo.

A APSIS não se responsabiliza por perdas ocasionais à Solicitante e a suas
controladas, a seus sócios, diretores e credores ou a outras partes como



As análises e as conclusões contidas no Relatório baseiam-se em diversas

e coerentes informações e dados históricos auditados por terceiros ou não

financeiras e medições da Solicitante.






Destaca-se que a compreensão da conclusão do Relatório ocorrerá

Este trabalho foi desenvolvido unicamente para o uso dos Solicitantes e

mediante a leitura integral dele e de seus anexos, não se devendo,

seus sócios, visando-se ao objetivo já descrito. Portanto, o Relatório não

portanto, extrair conclusões de leitura parcial, que podem ser incorretas

deverá ser publicado, circulado, reproduzido, divulgado ou utilizado para

ou equivocadas.

outra finalidade que não a já mencionada, sem aprovação prévia e por
escrito da APSIS.
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4. SUMÁRIO EXECUTIVO
A APSIS foi nomeada por HERMES PARDINI para determinar o valor de LABFAR,

§ 1º A proposta ou o contrato de compra, acompanhado de laudo de

a fim de atender ao artigo 256 (inciso II, parágrafos 1º e 2º) da Lei nº 6.404/76

avaliação, observado o disposto no Art. 8º, §§ 1º e 6º, será submetido

(Lei das S.A.), em função da aquisição de 51% das quotas da empresa-objeto.

à prévia autorização da Assembleia Geral, ou à sua ratificação, sob

O art. 256 da Lei nº 6.404/76 dispõe que:
A compra, por companhia aberta, do controle de qualquer sociedade
mercantil, dependerá de deliberação da Assembleia Geral da
compradora, especialmente convocada para conhecer da operação,
sempre que:
I - O preço de compra constituir, para a compradora, investimento
relevante (Artigo 247, parágrafo único); ou
II - O preço médio de cada ação ou quota ultrapassar uma vez e meia o
maior dos 3 (três) valores a seguir indicados:
a) Cotação média das ações em bolsa ou no mercado de balcão
organizado, durante os noventa dias anteriores à data da

pena de responsabilidade dos administradores, instruído com todos os
elementos necessários à deliberação;
§ 2º Se o preço da aquisição ultrapassar uma vez e meia o maior dos
três valores de que trata o Inciso II do caput, o acionista dissidente da
deliberação da assembleia que aprovar terá o direito de retirar-se da
companhia mediante reembolso do valor de suas ações, nos termos do
art. 137, observado o disposto em seu Inciso II. (Redação dada pela Lei
nº 9.457, de 1997).
No presente trabalho, foram utilizadas as metodologias legais citadas.
Entretanto, os itens a) e c) do inciso II não se aplicam a esta avaliação, uma
vez que a companhia adquirida não possui ações listadas em bolsa e
apresentou resultados negativos nos dois últimos exercícios sociais.

contratação; (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997);
b) Valor de patrimônio líquido (artigo 248) da ação ou quota,
avaliado o patrimônio a preços de mercado (Artigo 183, § 1º);
c) Valor do lucro líquido da ação ou quota, que não poderá ser
superior a 15 (quinze) vezes o lucro líquido anual por ação
(Artigo 187 n. VII) nos 2 (dois) últimos exercícios sociais,
atualizado monetariamente.
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CONCLUSÃO
A análise foi feita por meio das metodologias citadas na referida lei, em seu

A partir dos valores definidos para as quotas de LABFAR pela ótica do

artigo 256. No entanto, os itens a) e c) do inciso II não se aplicam a este

patrimônio líquido, concluiu-se que o valor de aquisição ultrapassa mais de

trabalho, uma vez que a companhia adquirida não possui ações listadas em

uma vez e meia os resultados encontrados por essa abordagem.

bolsa e apresentou resultados negativos nos dois últimos exercícios sociais.
Os procedimentos técnicos empregados no Laudo estão de acordo com os
critérios estabelecidos pelas normas de avaliação.
O quadro abaixo apresenta o resumo dos resultados calculados, comparandose o valor de aquisição com o maior dos valores atingidos, como determinado
no inciso II, parágrafo 2º, da Lei das S.A.
VALOR DE AQUISIÇÃO POR QUOTA
Valor estimado da aquisição (R$)

6.294.035,25

Nº de quotas

362.100,00

Valor estimado da aquisição por quota (R$)
Valor da cotação média das ações em bolsa
nos últimos 90 dias
N/A

17,38
Valor do patrimônio líquido
avaliado a preços de mercado
por quota (R$)
(2,48)

Valor do lucro líquido (R$)
por quota
N/A

Comparação com o valor de aquisição
N/A

N/A

N/A
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5. DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 256 DA LEI Nº 6.404/76
O Relatório visa a atender ao artigo 256 da Lei nº 6.404/76, que dispõe o seguinte:
A compra, por companhia aberta, do controle de qualquer sociedade

§ 1º A proposta ou o contrato de compra, acompanhado de laudo de

mercantil, dependerá de deliberação da Assembleia Geral da

avaliação, observado o disposto no Art. 8º, §§ 1º e 6º, será submetido

compradora, especialmente convocada para conhecer da operação,

à prévia autorização da Assembleia Geral, ou à sua ratificação, sob

sempre que:

pena de responsabilidade dos administradores, instruído com todos os

I - O preço de compra constituir, para a compradora, investimento
relevante (Artigo 247, parágrafo único); ou
II - O preço médio de cada ação ou quota ultrapassar uma vez e meia
o maior dos 3 (três) valores a seguir indicados:
a) Cotação média das ações em bolsa ou no mercado de balcão
organizado, durante os noventa dias anteriores à data da

elementos necessários à deliberação;
§ 2º Se o preço da aquisição ultrapassar uma vez e meia o maior dos
três valores de que trata o Inciso II do caput, o acionista dissidente da
deliberação da assembleia que aprovar terá o direito de retirar-se da
companhia mediante reembolso do valor de suas ações, nos termos do
art. 137, observado o disposto em seu Inciso II. (Redação dada pela Lei
nº 9.457, de 1997).

contratação; (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997);
b) Valor de patrimônio líquido (artigo 248) da ação ou quota,
avaliado o patrimônio a preços de mercado (Artigo 183, § 1º);
c) Valor do lucro líquido da ação ou quota, que não poderá ser
superior a 15 (quinze) vezes o lucro líquido anual por ação
(Artigo 187 n. VII) nos 2 (dois) últimos exercícios sociais,
atualizado monetariamente.
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6. AVALIAÇÃO - COTAÇÃO MÉDIA DAS AÇÕES EM BOLSA
A LABFAR é uma sociedade empresária limitada de capital fechado e,
portanto, não possui ações negociadas em bolsa ou em balcão organizado.
Assim sendo, essa metodologia não se aplica a esta avaliação.

Sumário do Laudo AP-00093/18-01a

10

7. AVALIAÇÃO - VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO A MERCADO POR QUOTA
PRINCIPAIS ETAPAS DA AVALIAÇÃO

AJUSTES PRÓ-FORMA

Para a avaliação do patrimônio líquido a mercado, é realizada a apuração dos

Foram realizados ajustes pró-forma, que se encontram descritos no Laudo de

valores justos dos ativos e passivos. O ponto de partida são os valores

nº AP-00093/18-01, elaborado pela APSIS.

registrados na contabilidade. As principais etapas no processo são as
seguintes:


Leitura e análise das demonstrações financeiras da empresa;



Leitura e análise do relatório de due dilligence fornecido pela
administração da companhia;



Análise das contas de ativo e passivo registradas no balanço patrimonial
da companhia, visando-se a identificar os critérios de avaliação adotados
na contabilidade e as contas suscetíveis a ajustes;



ATIVOS COM MAIS-VALIA OU MENOS-VALIA IDENTIFICADA


IMOBILIZADO

Após a análise das demonstrações financeiras da LABFAR, identificamos os
seguintes itens no imobilizado passíveis de ajustes a mercado: móveis e
utensílios; máquinas e equipamentos. A avaliação desse grupo de ativos, o
resultado detalhado e as premissas e a metodologia consideradas podem ser
analisados de forma pormenorizada no Anexo 2 do Laudo.

Ajustes dos ativos intangíveis operacionais relevantes pelos seus
respectivos valores de mercado, com base nas premissas e nos critérios
de avaliação elaborados pela APSIS.
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Tendo em vista os itens expostos anteriormente, o patrimônio líquido a mercado de LABFAR pode ser verificado abaixo.
BALANÇO PATRIMONIAL DE LABFAR
(R$)
ATIVO CIRCULANTE

DEMONSTRAÇÕES

DEMONSTRAÇÕES

DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS PRÓ-FORMA

AJUSTES

CONTÁBEIS APÓS

AJUSTES

CONTÁBEIS APÓS

PRÓ-FORMA

AJUSTE PRÓ-FORMA

A MERCADO

AJUSTE A MERCADO

SALDOS EM SET 2017

SALDOS EM SET 2017

SALDOS EM 2017

505.592

(502.047)

3.545

-

Caixa e equivalente de caixa

492.557

(492.391)

166

-

166

Contas a receber de clientes

5.402

(2.023)

3.379

-

3.379

Adiantamentos a fornecedores
ATIVO NÃO CIRCULANTE

7.633
536.277

(7.633)
3.766.689

4.302.966

1.860.983,58

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

-

-

-

-

INVESTIMENTOS

-

-

-

-

IMOBILIZADO

525.427

3.766.689

4.292.116

Imobilizado residual

525.427

3.766.689

462.474

3.766.689

Máquinas e equipamentos

1.860.984

6.153.100

4.229.163

1.863.050,60

6.092.214

33.276

Equipamentos de informática

29.677

-

29.677

PASSIVO CIRCULANTE

10.850

3.264.643

10.850
4.306.511

730.236

(95.828)

634.408

390.261

(146.915)

60.379

(3.808)

Obrigações tributárias

188.664

Obrigações trabalhistas

29.032

Empréstimos e financiamentos
Fornecedores

Pró-labore
Obrigações sociais
Condomínio e aluguel
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Empréstimos e financiamentos
Empréstimos de sócios

-

4.292.116

-

1.041.868

6.153.100

33.276

INTANGÍVEL

6.163.949

1.860.984

Móveis e utensílios

TOTAL DO ATIVO

3.545

(2.067,02)

31.209

-

29.677

-

10.849,79

1.860.984

6.167.494

-

634.408,32

243.346

-

243.346

56.571

-

56.571

(101.166)

87.498

-

87.498

99.733

128.765

-

128.765

1.771

-

1.771

-

1.771

60.128

9.493

69.621

-

69.621

46.836

46.836

1.970.552

-

4.687.786

6.658.338

632.734,42

-

7.291.072,28

46.836

1.970.552

4.687.786

6.658.338

632.734,42

7.291.072,28

887.348

267.437

1.154.785

-

1.154.785

1.083.204

4.000.000

5.083.204

-

5.083.204
254.333

Parcelamentos previdenciários

-

254.333

254.333

-

Parcelamentos tributários

-

13.756

13.756

-

13.756

Provisões para contingências

-

152.260

152.260

-

152.260

IR&CSLL diferidos sobre ajustes a mercado¹
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Lucros (Prejuízos) acumulados
Resultado do periodo
Ajustes a mercado
TOTAL DO PASSIVO

(1.658.919)
710.000
(1.582.597)
(786.322)
1.041.868

(1.327.316)
(1.327.316)
3.264.643

(2.986.235)
710.000
(2.909.913)
(786.322)
4.306.511

632.734
1.228.249
-

632.734
(1.757.986)
710.000
(2.909.913)
(786.322)

1.228.249,16

1.228.249

1.860.984

6.167.494

¹ Imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido diferidos sobre ajustes a mercado.
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A partir do patrimônio líquido a valor de mercado de LABFAR de R$ 896.572,94 mil negativos, considerando a quantidade de quotas que a companhia possui,
concluímos que o valor por quota da empresa corresponde a R$ 2,48 negativos.
VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO POR QUOTA
Valor de 51% do patrimônio líquido a mercado (R$)

(896.572,94)

Nº de quotas

362.100,00

Valor estimado da aquisição por quota (R$)

(2,48)
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8. AVALIAÇÃO - VALOR DO LUCRO LÍQUIDO POR QUOTA
Conforme determinado no artigo 256 (inciso II, alínea C) da Lei nº 6.404/76,
chega-se ao valor do lucro líquido por quota mediante projeção dos lucros
líquidos, trazidos a valor presente, utilizando-se a taxa de desconto
apropriada. O lucro líquido projetado por quota deve ser inferior a 15 (quinze)
vezes o lucro líquido médio anual por quota da empresa nos dois últimos
exercícios sociais, atualizados monetariamente.
Devido ao fato de a LABFAR ter apresentado prejuízo nos últimos dois
exercícios, essa metodologia de avaliação não se aplica para fins de
atendimento à Lei das S.A.
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9. CONCLUSÃO
Concluíram os peritos que o valor estimado pago pela HERMES PARDINI por quota da LABFAR ultrapassa mais de uma vez e meia o maior dos três valores calculados,
de acordo com as metodologias previstas no artigo 256 (inciso II, parágrafos 1º e 2º) da Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A.), na data-base de 30 de setembro de 2017,
conforme tabela abaixo.
VALOR DE AQUISIÇÃO POR QUOTA
Valor estimado da aquisição (R$)

6.294.035,25

Nº de quotas

362.100,00

Valor estimado da aquisição por quota (R$)

17,38

Valor da cotação média das ações em bolsa
nos últimos 90 dias

Valor do patrimônio líquido
avaliado a preços de mercado
por quota (R$)

N/A

Valor do lucro líquido (R$)
por quota

(2,48)

N/A

Comparação com o valor de aquisição
N/A

N/A

N/A

São Paulo, 07 de março de 2018.

Diretora (CRC/1SP-143169/O-4)

Projetos

Projetos
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10. RELAÇÃO DE ANEXOS
1. SUMÁRIO EXECUTIVO DE AVALIAÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO

RIO DE JANEIRO - RJ
Rua do Passeio, nº 62, 6º Andar
Centro, CEP 20021-280
Tel.: + 55 (21) 2212-6850 Fax: + 55 (21) 2212-6851

SÃO PAULO - SP
Av. Angélica, nº 2.503, Conj. 101
Consolação, CEP 01227-200
Tel.: + 55 (11) 4550-2701
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ANEXO 1

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO
Os cálculos avaliatórios para determinação do valor dos bens pertencentes à LABFAR, na data-base de 30 de setembro de 2017, foram elaborados de acordo com
os métodos descritos no Laudo completo. Ressaltamos que foi realizada somente a avaliação de máquinas e equipamentos detidos pela empresa, devido aos demais
itens não apresentarem indício de mais-valia.
Na tabela abaixo, apresentamos o resumo dos valores encontrados.
Data-Base: 30/09/2017

Quadro-Resumo da Avaliação
VALOR DE

DESCRIÇÃO DA CONTA

AQUISIÇÃO

DEPRECIAÇÃO

VALOR

AJUSTE

VALOR CONTÁBIL

VALOR DE

VALOR

CONTÁBIL

PRÓ-FORMA

APÓS AJUSTE*

REPOSIÇÃO

JUSTO

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

R$

615.664,74 -R$

153.190,48

R$

462.474,26

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

R$

45.747,99 -R$

12.471,90

R$

33.276,09

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS**

R$

41.354,23 -R$

11.677,65

R$

29.676,58

702.766,96 -

177.340,03

R$

525.426,93

3.766.689,00

R$

4.229.163,26

7.077.378,83
70.966,70
7.148.345,53

6.092.213,86
31.209,07 6.123.422,93

MAIS-VALIA

VUR

VUE

1.863.050,60

13

15

2.067,02

7

10

1.860.983,58

* Valor contábil após ajuste, referente a itens do fabricante Water que pertenciam à holding Alamantec.
** Conta não avaliada.
Valores em reais e vidas úteis em anos.
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