Fevereiro de 2021

Solução Laboratório de Análises Clínicas S.A.
Laudo de Avaliação Econômico-Financeiro para fins de
atendimento ao Art. 226 e 227 da Lei 6.404/76
Contrato: ICP 01003621

Notas Importantes
A Investor Consulting Partners Consultoria Ltda., sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.711.795/0001-98, com sede cidade de
Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Rua Ministro Orozimbo Nonato, nº 215, 6º andar, bairro Vila da Serra, CEP 34.006-053 (“Investor” ou
“Investor Consulting Partners”) foi nomeada para constatar o valor do patrimônio líquido contábil da Solução Laboratório de Análises
Clínicas S.A., sociedade anônima, inscrita no CNPJ sob o nº 12.338.563/0001-73, com sede na cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, na
Av. Vereador Abraão João Francisco, nº 2300, sala 01, bairro Dom Bosco, CEP 88.307-300 (“Solução Laboratório de Análises Clínicas ” ou
“Incorporada”) para fins de incorporação pela Instituto Hermes Pardini S.A., sociedade anônima de capital aberto, inscrita no CNPJ sob o nº
19.378.769/0001-76, com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Aimorés, nº 66, bairro Funcionários, CEP 30.140070 (“Hermes Pardini” ou “Incorporadora”), nos termos dos Artigos 226 e 227 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada.
As informações a seguir são importantes e devem ser cuidadosa e integralmente lidas:
•

•
•

•
•
•

O presente Laudo de Avaliação Econômico-Financeiro (“Laudo”, “Avaliação”) foi elaborado para uso exclusivo dos acionistas,
diretores, executivos e demais profissionais contratados pela Incorporada e Incorporadora, com o propósito único de constatar os
bens, direitos e obrigações da Incorporada a serem transferidos para o patrimônio da Incorporadora, de acordo com os princípios
fundamentais de contabilidade, em bases consistentes e contendo todos os elementos contábeis necessários e suficientes à
Incorporação, não devendo ser utilizado por quaisquer terceiros ou para quaisquer outros propósitos sem a autorização prévia e por
escrito da Investor.
Esta Avaliação foi preparada exclusivamente em português e, caso venha a ser traduzida para outro idioma, a versão em português
deverá prevalecer para todos os efeitos.
Esta Avaliação, incluindo suas análises e conclusões, não constitui uma recomendação para qualquer acionista ou membro da
administração da Incorporadora sobre como agir em qualquer assunto relacionado à saúde financeira da Incorporada. Esta Análise
não poderá ser utilizada para justificar o voto de qualquer pessoa em relação a qualquer aspecto da atividade financeira da
Incorporada.
A data base utilizada para esta Análise financeira é 31 de janeiro de 2021.
Para chegar às conclusões apresentadas nesta Análise, entre outros quesitos, analisamos as demonstrações contábeis da Incorporada
referente à data de 31 de janeiro de 2021, não auditadas.
No âmbito da nossa revisão não assumimos qualquer responsabilidade por investigações independentes de nenhuma das
informações e confiamos que tais informações estavam completas e precisas em todos os seus aspectos relevantes. Além disso, não
fomos solicitados a realizar, e não realizamos, uma verificação independente de tais informações, ou uma verificação independente
ou avaliação de quaisquer ativos ou passivos (contingentes ou não) da Incorporada; não nos foi entregue qualquer avaliação a esse
respeito e não avaliamos a solvência da Incorporada considerando as leis relativas a qualquer assunto, inclusive a falência,
insolvência ou quaisquer outras questões.
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Notas Importantes (cont.)
•

•

•
•

•

•

•
•

Não fazemos, nem faremos, expressa ou implicitamente, qualquer declaração ou garantia em relação à precisão ou completude de
qualquer das informações utilizadas para elaboração deste Laudo. Além disto, não assumimos nenhuma obrigação de conduzir, e
não conduzimos, nenhuma inspeção física das propriedades ou instalações da Incorporada. Não prestamos serviços de auditoria em
relação a esta Análise. Não somos um escritório de advocacia e não prestamos serviços legais, regulatórios, tributários ou fiscais em
relação a esta Análise.
A Investor não realizou processo de auditoria ou diligência (due diligence) contábil, financeira, legal, fiscal ou de qualquer espécie na
Incorporada.
Esta Análise foi baseada em informações obtidas junto à administração da Incorporadora.
Ademais, a Investor não assume qualquer responsabilidade ou obrigação de indenizar em relação à exatidão, veracidade,
integridade, consistência, suficiência, razoabilidade e precisão das informações disponibilizadas (definidas a seguir), as quais são de
única e exclusiva responsabilidade da Incorporada.
As informações contidas nesta Análise refletem as condições financeiras da Empresa em 31 de janeiro de 2021, e de acordo com as
informações disponibilizadas, de forma que qualquer alteração nestas condições posteriormente a esta data ou nas informações
disponibilizadas poderá alterar os resultados ora apresentados. A Investor não está obrigada, a qualquer tempo, a atualizar, revisar,
reafirmar ou revogar qualquer informação contida nesta Análise, no todo ou em parte, ou a fornecer qualquer informação adicional
relacionada a este Laudo.
A preparação de uma Avaliação Econômico-financeira é um processo complexo que envolve várias definições a respeito dos
métodos de análise financeira mais apropriados e relevantes, bem como da aplicação de tais métodos. Para chegar às conclusões
apresentadas neste Laudo, realizamos um raciocínio qualitativo a respeito das análises e fatores considerados. Chegamos a uma
conclusão final com base nos resultados da análise realizada, considerada como um todo, e não chegamos a conclusões baseadas
em, ou relacionadas a, qualquer dos fatores ou métodos de nossa análise isoladamente. Desse modo, acreditamos que a seleção de
partes da nossa análise e fatores específicos, sem consideração da totalidade de nossa análise e conclusões, pode resultar em um
entendimento incompleto e incorreto dos processos utilizados e seus resultados.
Este Laudo é de propriedade intelectual da Investor.
Os cálculos financeiros contidos nesta Análise podem não resultar sempre em soma precisa em razão de arredondamento.
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Sumário Executivo

5

Sumário Executivo
A Investor Consulting Partners Consultoria Ltda., sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.711.795/0001-98, com sede na cidade de
Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Rua Ministro Orozimbo Nonato, nº 215, 6º andar, bairro Vila da Serra, CEP 34.006-053 (“Investor” ou
“Investor Consulting Partners”) foi nomeada para constatar o valor do patrimônio líquido contábil da Solução Laboratório de Análises Clínicas
S.A., sociedade anônima, inscrita no CNPJ sob o nº 12.338.563/0001-73, com sede na cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, na Av.
Vereador Abraão João Francisco, número 2300, sala 01, bairro Dom Bosco, CEP 88.307-300 (“Solução Laboratório de Análises Clínicas ” ou
“Incorporada”) para fins de incorporação pela Instituto Hermes Pardini S.A., sociedade anônima de capital aberto, inscrita no CNPJ sob o nº
19.378.769/0001-76, com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Aimorés, nº 66, Bairro Funcionários, CEP 30.140-070
(“Hermes Pardini” ou “Incorporadora”), nos termos dos Artigos 226 e 227 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada.

Resumo da Operação
•

Incorporada: SOLUÇÃO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS S.A.

•

Incorporadora: INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.

•

Participação da Incorporadora na Incorporada: 100,00%

•

Data da Incorporação: 31/01/2021

•

Principais motivos da operação:
A incorporação fora justificada objetivando a simplificação
e otimização da estrutura organizacional do grupo
econômico, além da redução dos custos administrativos.

•

O principal evento relacionado ao patrimônio líquido da
Incorporada é:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Fornecedores = R$ 2.066.426,21
Obrigações fiscais, sociais e trabalhistas = R$ 411.306,09
Arrendamentos Circulante = R$ 429.274,69
Arrendamentos Não Circulante = R$ 715.645,96
Obrigações com Partes Relacionadas = R$ 858.911,68
Caixa = R$ 507.897,94
Contas a Receber = R$ 2.742.590,98
Estoques = R$ 746.361,31
Imobilizado Líquido = R$ 633.670,26
Intangível = R$ 248.467,00
Direito de Uso = R$ 1.079.797,17

Elaboração: Investor Consulting Partners

Critérios Adotados e Principais premissas
Foi analisado o Demonstrativo Contábil referente à data de
31/01/2021 da Solução Laboratório de Análises Clínicas. A
conclusão deste Laudo foi realizada a partir do balanço da
companhia, referente à referida data.

Método de Avaliação Escolhido
Por se tratar de uma incorporação na qual, conforme definido pelo
Art. 1.116 da Lei 10.406/02 e Art. 227 da Lei 6.404/76, “uma ou várias
sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os
direitos e obrigações,”, a Investor, nomeada conforme os preceitos
do § 2o do Art. 1.117 da Lei 10.406/02, e Art. 226 da Lei 6.404/76,
realizou a avaliação da Solução Laboratório de Análises Clínicas
S.A. pelo método do Patrimônio Líquido Contábil.

Valor Patrimonial

Método de avaliação com base
na apuração das diferenças
entre os direitos e obrigações de
uma empresa ou imobilizado
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Sumário Executivo
Condições Financeiras da Incorporada na Data Base
Cálculo do Valor Patrimonial da Empresa
Em R$
ATIVO TOTAL
Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Outros ativos circulantes
Ativo Não Circulante
Realizável a longo prazo
Imobilizado
Intangível
Direito de Uso
PASSIVO TOTAL
Passivo Circulante
Fornecedores
Obrigações fiscais, sociais e trabalhistas
Arrendamentos circulante
Dividendos a pagar
Outros passivos circulantes
Passivo Não Circulante
Arrendamentos não circulante
Obrigações com partes relacionadas
Outros passivos não circulantes
VALOR PATRIMONIAL
Capital social
Reservas de lucros
Lucros acumulados

Elaboração: Investor Consulting Partners

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

31/01/2021
6.271.032,62
4.234.673,86
507.897,94
2.742.590,98
746.361,31
228.240,74
9.582,89
2.036.358,76
74.424,33
633.670,26
248.467,00
1.079.797,17
6.271.032,62
3.047.065,00
2.066.426,21
411.306,09
429.274,69
101.124,59
38.933,42
1.590.986,09
715.645,96
858.911,68
16.428,45
1.632.981,53
200.000,00
1.418.382,77
14.598,76

Sumário de Avaliação
Após examinados a Demonstração Contábil da Solução
Laboratório de Análises Clínicas, apuramos que o valor do
patrimônio líquido contábil da companhia, para fins de
incorporação pelo Instituto Hermes Pardini é de R$ 1.632.981,53
(hum milhão, seiscentos e trinta e dois mil, novecentos e oitenta e
um reais e cinquenta e três centavos), em 31/01/2021.

1.632.981,53
Valor Patrimonial
(R$)

-

1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00
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Declarações do Avaliador
•
•
•
•

•

Na data deste laudo, a Investor, diretamente ou pessoas a ela vinculada, não possui ações ou quotas societárias de qualquer
empresa participante da Instituto Hermes Pardini S.A. ou qualquer de suas controladas ou correlatas, seja em nome próprio ou a sua
administração discricionária.
A Investor declara que não tem conflito de interesses que lhe diminua a independência necessária ao desempenho de suas funções.
A Investor não possui outras informações comerciais e creditícias de qualquer natureza relativas à Incorporada que possam impactar
o presente laudo.
A Investor declara que a Incorporada e a Incorporadora, seus quotistas, acionistas, controladores e seus administradores não
direcionaram, interferiram, limitaram, dificultaram nem praticaram quaisquer atos que tenham comprometido o acesso, a utilização
ou o conhecimento de informações, bens ou documentos relevantes para a qualidade das conclusões ora apresentadas.
O processo interno de aprovação da Análise Econômico-financeira pela Investor envolve as seguintes etapas:
1.
2.
3.
4.

•

Discussão sobre a metodologia a ser adotadas na Análise, envolvendo a equipe responsável por sua preparação;
Preparação e revisão da Análise pela equipe de analistas;
Submissão da Análise para avaliação do comitê interno da Investor, do qual são integrantes seus diretores e analistas seniores;
Discussão e implementação das exigências aplicáveis solicitadas pelo comitê interno, caso haja, a fim de obter sua aprovação
final.

Para quaisquer fins que se faça necessário, a Investor declara que o responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação são os
seguintes profissionais:
Belo Horizonte, 02 de março de 2021

RODRIGO
OTAVIO MULLER
GARCIA:059757
76686

Assinado de forma
digital por RODRIGO
OTAVIO MULLER
GARCIA:05975776686
Dados: 2021.03.03
20:45:07 -03'00'

Rodrigo Otávio Müller Garcia
Diretor Técnico
CRA – 01-060994/D

MARCIA
MOREIRA
FRAZAO DA
SILVA:00089523
709

Assinado de forma
digital por MARCIA
MOREIRA FRAZAO DA
SILVA:00089523709
Dados: 2021.03.04
09:47:06 -03'00'

Márcia Moreira Frazão da Silva
Diretora Técnica
CRC-RJ 106548/O-3
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Qualificação do Assessor Financeiro
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Qualificação do Assessor Financeiro
A Investor Consulting Partners é uma assessoria que atua nas áreas de Finanças Corporativas, M&A – Fusões e Aquisições, Avaliações
Imobiliárias e Gestão do Ativo Imobilizado.
Com escritórios em Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro (Brasil), a Investor possui um corpo executivo e técnico altamente qualificado,
que utiliza os principais conceitos e técnicas de Investment Banking praticados no mercado, bem como um conselho consultivo com ampla
experiência, que contribui para o objetivo de fornecer serviços de excelência e soluções inovadoras aos seus clientes.

Profissional responsável pelo Laudo

Rodrigo Otávio Müller Garcia
Diretor Técnico

Consultor de Valores Mobiliários credenciado pela CVM, cursando MBA em Administração do Setor
Elétrico pela FGV e graduado em Administração pelo Ibmec-MG. Atuou como analista de crédito pleno
no Banco Mercantil do Brasil S/A, realizando Credit Ratings para o segmento middle-corporate e emissão
de Atestados de Capacidade Financeira para outorga de licença de projetos junto ao DNPM; analista
Financeiro em diversos “advisors”, onde atuou desde 2008 com Modelagem e Estruturação Financeira
para empresas dos setores de Telefonia, Engenharia Civil, Infraestrutura e Elétrica; foi Diretor Técnico da
Agrega Estruturação e Intermediação Ltda, liderando equipe multidisciplinar visando reestruturação
financeira e estruturação operacional de diversas empresas do ramo industrial e de serviços; atualmente
é Diretor Técnico da Investor.

Márcia Moreira Frazão da Silva
Diretora Técnica

Graduada em Ciências Contábeis pelo Instituto Mackenzie Rio/UFRJ, pós graduanda em Auditoria,
Avaliação e Perícias pelo IPOG Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação; há mais de 20 anos atuando no
mercado de avaliações patrimoniais, com especialização em imóveis e empreendimentos imobiliários,
tendo emitido mais de cinco mil laudos de avaliação em conformidade com a Norma NBR 14.653 da
ABNT; foi diretora da área de Consultoria Imobiliária na Apsis, sendo responsável por gerir equipe e
executar projetos de avaliação para diversas finalidades, gerenciais e contábeis (Art 8º, Artº 264,
Reestruturação societária, Revisão de Vidas Úteis e Revisão do Valor Residual - CPC 27, Propriedade para
Investimento - CPC 28, Teste de Impairment - CPC 01, Combinação de Negócio – CPC 15), venda,
seguros, garantias, desapropriação, perícias, recuperação judicial, dentre outras, para empresas dos mais
diversos segmentos em todo o Brasil; atualmente é Diretora Regional da Investor - Rio de Janeiro.

Elaboração: Investor Consulting Partners
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Credenciais

Banco múltiplo brasileiro com forte
presença em crédito consignado.
Assessoria financeira nas
negociações de parceria com
instituição financeira africana.

Multinacional portuguesa com
atuação em construção civil,
engenharia e infraestrutura.

Construtora de imóveis que atua em
todo o território nacional.

Empresa que atua no setor de
construção pesada em vários
estados do país.

Empresa que administra e processa
um variado portfólio de cartões de
benefícios.

Valuation da Construtora Brasil
(ECB) para aquisição pela
Mota-Engil.

Elaboração de um Book de
investimentos com as
oportunidades das regiões por
eles destacadas.

Valuation para formulação do
planejamento societário e
sucessório.

Assessoria Financeira para a
elaboração de controles
gerenciais.

2012/2013

2014

2015

2015

Acordo operacional para a junção
das áreas corporativas das
empresas.

Programa de aceleração que
aproxima as startups da indústria
mineira.

Rede varejista de
hortifrutigranjeiros do Brasil.

Desenvolvedora de shopping
centers do país.

Distribuidora de energia elétrica.

Assessoria no acordo
operacional das empresas.

Valoração de todas as 35 startups
aceleradas pelo programa.

Teste de Impairment em ágio
gerado na aquisição da Natural da
Terra.

Valuation para fins de
reorganização societária.

Valuation para fins de gestão e
acompanhamento de resultado.

2017

2017

2012

2017/2018

2017
2016

Elaboração: Investor Consulting Partners
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Credenciais

Federação das Indústrias do Estado Do Rio
de Janeiro.
Estudo de Viabilidade
Econômico-Financeira para
exploração de toda a cadeia de
rochas ornamentais no Estado
do Rio de Janeiro.

Secretaria da Fazenda do Estado do
Paraná.

Fábrica de torres metálicas para a
produção de energia eólica.

Valuation para fins de
renovação da concessão.

Modelagem de estruturas de
financiamento para
normalização do fluxo de caixa.

Montadora de máquinas,
equipamentos e produtos agrícolas e
de construção.

Banco com foco em operações
estruturadas de financiamento,
assessoria financeira e asset
management.

Valuation para fins de
aquisições estratégicas do
grupo.

Avaliação de ativo para
precificação de cotas de Fundo de
Investimento.

2017

2017

Empresa independente de
investimentos na economia real,
com atuação em private equity e
real estate.

Banco múltiplo brasileiro com forte
presença em crédito consignado.

2017
2017

2017

Empresa brasileira com atuação no
mercado de geração e comercialização
de energia elétrica.

As empresas do Grupo têm uma
atuação conjunta no
desenvolvimento e comercialização
de produtos de seguros no Brasil.

Teste de Impairment nos
contratos de geração de
energia - UHE e EOL.

Valuation para fins de
reorganização societária.

2018

2018

Grupo empresarial focado na
produção de Etanol Hidratado
Carburante e Energia Elétrica.
Fairness Opinion do valor das
quotas da Usina Canabrava.

Valuation para marcação de
cota de fundo.

Estudo de Viabilidade para
ampliação de carteira da
ANNAPS.

2018
2018

2018
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Credenciais

Um dos maiores centros de medicina
diagnóstica do mundo.
Avaliação dos efeitos econômicos e
contábeis com a vigência do CPC 06.

2018

Empresa que atua no setor de construção
pesada em vários estados do país.

Grupo focado em investimento e
gestão de ativos nos setores de
oncologia, hematologia e
radioterapia.
Valuation para fins de
reorganização societária.

2018

Desenvolvedora de shopping
centers no país.

Valuation da empresa para fins
societários.

Laudo de Alocação do Preço de
Compra - PPA.

2018

2018

Atuação no mercado da saúde
suplementar.
Determinação de PPA para
operação de aquisição da Class
Ltda - Centro Medico Parque das
Palmeiras e Valuation para fins de
reorganização societária.

Geração de energia elétrica, por
meio da exploração de fontes
renováveis.

Prestadora de serviços de engenharia
em redes de distribuição de energia
elétrica.

Estudo de Viabilidade
Econômico-Financeira para
determinação de desconto
máximo para leilão de energia
nova A-4.

Elaboração de Plano de Negócios e
Estudo de Viabilidade EconômicoFinanceira para comercializadora.
2018

2018
2018

Atuação no mercado Imobiliário

Maior concessionária autorizada
de veículos BMW do Brasil

Determinação de PPA para
operação de aquisição de
controlole da Zap S.A Internet
pela Zap Viva Real Group e da
Infoprop Brasil Tecnologia Ltda
pela Zap S A Internet.

Valuation da empresa para fins
societários

2019

2019

Plataforma de investimentos em
clínicas oncológicas
Determinação do PPA para a
operação de aquisição de controle
da Unity Participações S.A. pela
Roberts Participações Societárias
Ltda
2019
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Credenciais

um dos maiores players do segmento de
eletrônicos e de suprimentos de
informática do Brasil.

Líder global em Mining-Tech

Determinação do PPA para a
operação de aquisição de
controle da Proinox Brasil LTDA.
pela Multilaser Industrial S.A

Determinação do PPA para a
operação de aquisição de
controle da System Mud pela
AMC Reflex do Brasil.

2019

Empresa de engenharia
especializada em manutenção e
instalação de tecnologias de
telecomunicações e infraestrutura.
Determinação do PPA para a
operação de aquisição de controle
pela Figueira Participações Ltda

Atuação no mercado da saúde
suplementar.

Plataforma de investimentos em
clínicas oncológicas

Elaboração de Business Plan
De novos produtos
desenvolvidos internamente

Assessoria para adequação ao CPC
06 (R2)

2019

2019

2019

Empresa independente de
investimentos na economia real, com
atuação em private equity e real
estate.

As empresas norueguesa com
atuação em alta tecnologia para os
setores marinha mercante, defesa,
aeroespacial, dentre outros.

Maior Plataforma de educação do
Brasil, com grande portifólio de
negócios voltados para o universe
educacional.

Plataforma líder na comercialização
de milhas aéreas

Valuation para marcação de
cota de fundo.

Laudo de PPA quando da aquisição
de controle da divisão commercial
marine da Rolls-Royce Brasil Ltda

Laudo de PPA quando da aquisição
de controle da Imersys, Educa,
Agetec e Saber em Rede

Laudo para a determinação do
valor da marca

2020

2020

2020

2020

2020

Banco múltiplo brasileiro fundado
em 1808 com atuação em 99,5% dos
municípios nacionais e em 17 países
Laudo de Avaliação e relação de
substituição de ações em operação
de incorporação

2020
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Informações sobre a Incorporada
Informações
O Instituto Hermes Pardini S.A. é um instituto de medicina diagnóstica fundado há mais de 60 anos, hoje, são 67 unidades próprias em Belo
Horizonte/MG e região metropolitana e 5 na cidade de São Paulo/SP, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, para exercer a
Medicina Diagnóstica com acurácia, responsabilidade, qualidade e rigor técnico. Assim, estão preparados para entregar informações
clínicas que apoiem a prevenção, orientem o diagnóstico das doenças e auxiliem os tratamentos, desde os mais simples aos da mais alta
complexidade.
O Solução Laboratório de Análises Clínicas é um laboratório de prestação de serviços de apoio regional, que vem de encontro a uma
tendência mundial, que busca a agregação de serviços com a racionalização de custos.
Instalado na cidade de Itajaí - SC desde o ano de 2006, o Solução traz em seu portfólio a constante preocupação em garantir a
excelência na área, identificando as necessidades específicas de cada cliente, aumentando o desempenho de seus serviços, agilizando
processos e otimizando o tempo.

Resumo da Incorporação

Instituto Hermes Pardini S.A.
CNPJ: 19.378.769/0001-76
100%

Instituto Hermes Pardini S.A.
CNPJ: 19.378.769/0001-76

Solução Laboratório de
Análises Clínicas S.A.
CNPJ: 12.338.563/0001-73

Fonte: Grupo Hermes Pardini
Elaboração: Investor Consulting Partners
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Avaliação do Patrimônio Líquido Contábil
Conclusão
Procedemos à Avaliação do Patrimônio Líquido da Solução
Laboratório de Análises Clínicas S.A. para fins de atendimento ao
Art. 226 e 227 da Lei 6.404/76 quando da incorporação da Solução
Laboratório de Análises Clínicas S.A., pela Instituto Hermes Pardini
S.A.
Visando constatar o valor do patrimônio líquido contábil da
Incorporada, analisamos a Demonstração Financeira da
Incorporada referente a 31 de janeiro de 2021, a partir da qual foi
elaborado este Laudo. Em decorrência dessa análise, foi
identificado o principal ativo:
•

Ativos:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

•

Passivos:
➢ Fornecedores = R$ 2.066.426,21
➢ Obrigações fiscais, sociais e trabalhistas = R$ 411.306,09
➢ Arrendamentos Circulante = R$ 429.274,69
➢ Arrendamentos Não Circulante = R$ 715.645,96
➢ Obrigações com Partes Relacionadas = R$ 858.911,68

Caixa = R$ 507.897,94
Contas a Receber = R$ 2.742.590,98
Estoques = R$ 746.361,31
Imobilizado Líquido = R$ 633.670,26
Intangível = R$ 248.467,00
Direito de Uso = R$ 1.079.797,17

Sendo assim, apuramos que o valor do patrimônio líquido contábil
da Solução Laboratório de Análises Clínicas S.A., para fins de
incorporação pelo Instituto Hermes Pardini S.A. é de R$ 1.632.981,53
(hum milhão, seiscentos e trinta e dois mil, novecentos e oitenta e
um reais e cinquenta e três centavos), em 31/01/2021.

Elaboração: Investor Consulting Partners

Cálculo do Valor Patrimonial da Empresa
Em R$
ATIVO TOTAL
Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Outros ativos circulantes
Ativo Não Circulante
Realizável a longo prazo
Imobilizado
Intangível
Direito de Uso
PASSIVO TOTAL
Passivo Circulante
Fornecedores
Obrigações fiscais, sociais e trabalhistas
Arrendamentos circulante
Dividendos a pagar
Outros passivos circulantes
Passivo Não Circulante
Arrendamentos não circulante
Obrigações com partes relacionadas
Outros passivos não circulantes
VALOR PATRIMONIAL
Capital social
Reservas de lucros
Lucros acumulados

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

31/01/2021
6.271.032,62
4.234.673,86
507.897,94
2.742.590,98
746.361,31
228.240,74
9.582,89
2.036.358,76
74.424,33
633.670,26
248.467,00
1.079.797,17
6.271.032,62
3.047.065,00
2.066.426,21
411.306,09
429.274,69
101.124,59
38.933,42
1.590.986,09
715.645,96
858.911,68
16.428,45
1.632.981,53
200.000,00
1.418.382,77
14.598,76
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Avaliação do Patrimônio Líquido Contábil
Imobilizado
Os ativos imobilizados que serão incorporados foram listados abaixo:

Em R$
Código Conta
1.2.3.00.000
1.2.3.02.000
1.2.3.02.001
1.2.3.02.003
1.2.3.02.004
1.2.3.02.005
1.2.3.02.007
1.2.3.02.008
1.2.3.05.000
1.2.3.05.001
1.2.3.05.003
1.2.3.05.004
1.2.3.05.005
1.2.3.05.007
1.2.3.05.008

Descrição
IMOBILIZADO
IMOBILIZADO DE USO
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MOVEIS E UTENSILIOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO
DEPREC ACUMULADA-IMOBILIZADO DE USO
DEPREC ACUMULADA MAQS EQUIPS
DEPREC ACUMULADA-MOV.UTENSILIOS
DEPREC ACUMULADA-EQUIP INFORMÁTICA
DEPREC ACUMULADA-EQUIPS SEGURANÇA
DEPREC ACUMULADA-EQUIPS COMUNICAÇÃO
DEPREC ACUMULADA-EQUIPS REFRIGERACA

31/01/2021
Saldo Final
633.670,26
1.080.962,51
779.171,15
79.276,92
133.686,33
3.236,28
1.078,76
84.513,07
(447.292,25)
(311.564,84)
(39.738,03)
(47.379,99)
(2.172,96)
(724,32)
(45.712,11)

Intangível
Os ativos intangíveis que serão incorporados foram listados abaixo:

Em R$
Código Conta
1.2.4.00.000
1.2.4.01.000
1.2.4.01.001
1.2.4.03.000
1.2.4.03.001

Elaboração: Investor Consulting Partners

31/01/2021
Descrição
Saldo Final
INTANGÍVEIS
248.467,04
ATIVOS INTANGÍVEIS
256.067,00
SOFTWARES E SISTEMAS
256.067,00
AMORTIZ ACUM. INTANGÍVEIS
(7.599,96)
AMORTIZ ACUMULADA-SOFTWARE/SISTEMAS
(7.599,96)
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Avaliação do Patrimônio Líquido Contábil
Direito de Uso
Os direito de uso que serão incorporados foram listados abaixo:

Em R$
Código Conta
1.2.8.00.000
1.2.8.00.001
1.2.8.00.002
1.2.8.01.001
1.2.8.01.002

Elaboração: Investor Consulting Partners

31/01/2021
Descrição
Saldo Final
DIREITO DE USO
1.079.797,17
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS
649.532,44
DIREITO DE USO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
873.421,51
AMORT. DIREITO DE USO DE IMOVEIS
(196.631,40)
AMORT. DIREITO DE USO MÁQ. E EQUIP.
(246.525,38)
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Glossário

BP

Balanço Patrimonial

DRE

Demonstração de Resultado do Exercício

CSLL

Contribuição Social sobre o Lucro

IR

Imposto de Renda

EBIT

Earnings Before Interests and Taxes, ou Lucro Antes de Juros e Impostos

EBITDA

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, ou Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização

FC

Fluxo de Caixa

PL

Patrimônio Líquido

Incorporação

Operação em que uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações,

Elaboração: Investor Consulting Partners
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Contatos
Nova Lima/MG
Rua Min. Orozimbo Nonato, 215, 6º andar – Vila da Serra
CEP: 34006-053
+55 (31) 2127-2270
Rio de Janeiro/RJ
Rua Visconde de Inhaúma, 83/17º andar – Centro
CEP: 20091-007
+55 (21) 3952-5277
São Paulo/SP
Rua Funchal, 411, 5º andar – Vila Olimpia
CEP: 04551-060
+55 (11) 3230-2707
contato@investorcp.com
www.investorcp.com
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