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      Controladora     Consolidado
Ativo  Nota 2018 2017 2018 2017
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa  5 55.272 18.741 55.307 18.817
Contas a receber de clientes  6 26.896 12.239 27.376 13.087
Estoques  7 25.259 21.611 25.879 21.807
Impostos a recuperar  8 746 316 1.051 460
Adiantamento a fornecedores   2.343 2.040 2.343 2.077
Outros ativos   2.358 3.619 3.114 3.619
Outros Créditos  19 4.005 4.291 4.005 4.291
Total do ativo circulante   116.879 62.857 119.075 64.158
Não circulante
Realizável a longo prazo
Outros ativos   3431 1005 3182 1005
Partes relacionadas  9a 2.059  1.986
Partes relacionadas - empréstimo  9b 5.493 1.714
Investimentos  10 5.453 6.295
Imobilizado  12 60.123 59.371 60.123 59.437
Intangível  13 69.509 76.742 85.244 92.660
Total do ativo não circulante   146.068 145.127 150.535 153.102
Total do ativo   262.947 207.984 269.610 217.260

Balanço Patrimonial Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

      Controladora     Consolidado
Passivo e patrimônio líquido  Nota 2018 2017 2018 2017
Circulante
Fornecedores e outras obrigações  14 16.796 16.974 17.191 17.697
Empréstimos  17 6.079  6.079
Salários, encargos e férias a pagar  15 5.219 5.667 5.219 5.667
Adiantamento de clientes  16 1.160 2.954 1.160 2.954
Provisões diversas   2.383 1.277 2.383 1.277
Impostos e contribuições a recolher   2.040 1.317 2.099 3.124
Outros passivos   1.159 376 1.208 517
Outra obrigações  19   4.005 4.291
Total do passivo circulante   34.836 28.565 39.344 35.527
Não circulante
Provisão para contingências  18 184 217 184 217
Empréstimos  17 20.937  20.937
Imposto de renda e contribuição 
 social diferidos  20   2.155 2.314
Outras contas a pagar  21 2.279 2.484 2.279 2.484
Total do passivo não circulante   23.400 2.701 25.555 5.015
Total do passivo   58.236 31.266 64.899 40.542
Patrimônio líquido
Atribuído aos acionistas da
Controladora
Capital social  22 390.698 324.639 390.698 324.639
Capital a integralizar  22 (15.165) (22.816) (15.165) (22.816)
Reserva de capital  22 2.200 364 2.200 364
Prejuizos acumulados  22 (173.022) (125.469) (173.022) (125.469)
Total do patrimônio líquido   204.711 176.718 204.711 176.718
Total do passivo e patrimônio líquido   262.947 207.984 269.610 217.260

Demonstração do Resultado Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

        Controladora  Consolidado
  Nota 2018 2017 2018 2017
Operações continuadas
Receita  23 103.233 59.186 104.116 59.599
Custo dos produtos vendidos  24 (73.489) (30.393) (73.782) (31.227)
Lucro bruto   29.744 28.793 30.334 28.372
Despesas com vendas  24 (33.252) (14.110) (33.811) (14.398)
Despesas administrativas e gerais  24 (41.023) (39.370) (40.543) (40.509)
Outras/(despesas) e receitas 
 operacionais, liquidas  24 268 (1.645) (682) (1.841)
Equivalência patrimonial  10 (820) (2.140)
Prejuízo operacional   (45.083) (28.472) (44.702) (28.375)
Receitas financeiras  25 1.322 1.463 1.326 1.540
Despesas financeiras  25 (3.792) (1.344) (4.177) (1.518)
Receitas (despesas) 
 financeiras, líquidas   (2.470) 119 (2.851) 22
Prejuízo do exercício   (47.553) (28.353) (47.553) (28.353)
Quantidade de ações ao fim de 
 cada exercício   559.774.950 432.547.662 559.774.950 432.547.662
Prejuizo por ação   (0,08) (0,07) (0,08) (0,07)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração do Resultado Abrangente Exercícios findos em 31 de dezembro

Em milhares de reais
     Controladora     Consolidado
  2018 2017 2018 2017
Resultado líquido do exercício  (47.553) (28.353) (47.553) (28.353)
Outros resultados abrangentes
Total do resultado abrangente do exercício  (47.553) (28.353) (47.553) (28.353)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do Fluxo de Caixa Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais

     Controladora     Consolidado
  2018 2017 2018 2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Resultado do período  (47.553) (28.353) (47.553) (28.353)
Ajustes de
Resultado de controladas reconhecido por 
 equivalência Patrimonial  820 2.140
Complemento de Perda Estimada para créditos 
 de liquidação duvidosa  110 346  456
Provisão/baixa de obsolescência  1.810 (198) 1.947 (71)
Depreciação e amortização  14.340 3.766 14.340 3.848
Resultado na baixa do ativo imobilizado 
 e intangível  70 3.119 138 3.258
Reversão de provisão para contingências  (33) (56) (33) (56)
Outras provisões   (33)  (35)
Juros de empréstimos concedidos a controladas  (197)
Juros passivos sobre empréstimos  1.665 355 1.665 289
  29.968 18.914 29.496 20.664
Variação nas contas do ativo e passivo
Contas a receber  (14.767) (5.264) (14.289) (5.970)
Estoques  (5.458) (8.473) (6.019) (7.959)
Adiantamentos a fornecedores  (303) (1.887) (266) (1.809)
Impostos a recuperar  (430) (112) (591) 171
Outros ativos  (1.316) (2.923) (1.536) (2.923)
Fornecedores e outras obrigações  (178) 19.465 (506) 18.745
Obrigações trabalhistas  (448) 3.666 (448) 3.485
Obrigações tributárias  1.506 631 (334) 178
Partes relacionadas  (72) 118  118
Adiantamento de clientes  (1.794) 2.954 (1.794) 2.954
Outros Passivos  885 (1.617) 599 (1.615)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 operacionais  (51.343) (12.356) (54.680) (15.289)
Juros pagos  (1.649)  (1.649)
Fluxos de caixa das atividades de 
 investimentos
Aquisição de Controlada, liquida do 
 caixa adquirido   (10.371)  (9.080)
Aquisição de ativo imobilizado e intangível  (7.621) (77.151) (7.907) (77.147)
Empréstimos concedidos a controladas  (3.582) (1.714)
Caixa líquido usado nas atividades 
 de investimentos  (11.203) (89.236) (7.907) (86.227)
Fluxos de caixa das atividades 
 de financiamentos
Captação de empréstimos  27.016  27.016
Captação de empréstimos partes relacionadas   400  400
Aumento de capital pelos sócios  73.710 119.534 73.710 119.534
Caixa líquido utilizado nas atividades 
 de financiamento  99.077 119.934 99.077 119.934
Aumento/(redução) do caixa e 
 equivalentes de caixa  36.531 18.342 36.490 18.418
Caixa e equivalentes de caixa 
 no início do exercício  18.741 399 18.817 399
Caixa e equivalentes de caixa 
 no final do exercício (Nota 5)  55.272 18.741 55.307 18.817
Aumento de capital de R$ 83.497, maiores detalhes vide Nota 22.

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais
     Atribuível aos acionistas da Controladora
  Nota Capital social Capital a integralizar Reserva de Capital Lucros/prejuizos acumulados Total
Em 1º de janeiro de 2017   98.791   (97.116) 1.675
Aumento do Capital Social   225.848    225.848
Reserva Constituida  22c   364  364
Capital a integralizar  22b  (22.816)   (22.816)
Resultado do exercício      (28.353) (28.353)
Em 31 de dezembro de 2017   324.639 (22.816) 364 (125.469) 176.718
Aumento do Capital Social  22a e 22b 66.059 7.651   73.710
Reserva Constituida  22c   1.836  1.836
Capital a integralizar
Resultado do exercício      (47.553) (47.553)
Em 31 de dezembro de 2018   390.698 (15.165) 2.200 (173.022) 204.711

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2018 - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1. Contexto operacional: A Cellera Farmacêutica S.A. (a "Companhia") é uma sociedade 
anônima de capital fechado, com sede na cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, Brasil, com 
filial em São Paulo, dedicando-se às atividades de fabricação e comercialização de produtos 
farmacêuticos e afins, fabricação e comercialização de produtos químicos, fabricação e comer-
cialização de produtos de higiene, perfumes, cosméticos e toucador, fabricação e comercializa-
ção de produtos alimentícios, fabricação e comercialização de produtos para saúde e importa-
ção dos produtos ora mencionados. Em 20 de abril de 2017 quando assumiram os novos sócios, 
o tipo jurídico da Companhia foi alterado, passando de Limitada (Ltda) para Sociedade Anônima 
(SA), desta maneira a Companhia passou a ter a denominação Instituto Terapêutica Delta S.A. e 
posteriormente em 29 de setembro de 2017 a denominação social da Companhia foi alterada 
para Cellera Farmacêutica S.A.. A Companhia controla também, com 100% participação, a 
empresa Cellera Consumo Ltda, adquirida em em 18 de julho de 2017, esta localizada na cida-
de de Itapevi - SP, dedicando-se às atividades de fabricação, comercialização e distribuição de 
determinados produtos farmacêuticos, de higiene, cosméticos e outros. A emissão dessas de-
monstrações financeiras foi autorizada pelo Conselho de Administração e Assembleia Geral de 
Acionistas, em 10 de Maio de 2019. 2. Resumo das principais políticas contábeis: As 
principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão 
definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresenta-
dos, salvo disposição em contrário. 2.1 Base de preparação: As demonstrações financeiras, 
individuais e consolidadas, foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil 
incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e 
evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente 
elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. Portanto, 
as demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de 
valor e ativos e passivos financeiros mensurados ao valor justo. A preparação de demonstrações 
financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julga-
mento por parte da administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contá-
beis da Companhia. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior 
complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as 
demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 3. a) Demonstrações financeiras in-
dividuais: As demonstrações financeiras individuais da Controladora foram preparadas confor-
me as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis (CPC). Essas demonstrações individuais são divulgadas em conjunto com as demonstrações 
financeiras consolidadas. b) Demonstrações financeiras consolidadas: As demonstrações 
financeiras consolidadas foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis (CPC). Controlada: Controlada é uma entidade na qual a Companhia 
tem o poder de determinar as políticas financeiras e operacionais, geralmente acompanhada de 
uma participação de mais do que metade dos direitos a voto (capital votante). A existência e o 
efeito de possíveis direitos a voto atualmente exercíveis ou conversíveis são considerados quan-
do se avalia se a Companhia controla outra entidade. A controlada é totalmente consolidada a 
partir da data em que o controle é transferido para a Companhia. A consolidação é interrompi-
da a partir da data em que o controle termina. A Companhia usa o método de contabilização da 
aquisição para contabilizar as combinações de negócios. A contraprestação transferida para a 
aquisição de uma controlada é o valor justo dos ativos transferidos, passivos incorridos e instru-
mentos patrimoniais emitidos pela Companhia. A contraprestação transferida inclui o valor 
justo de algum ativo ou passivo resultante de um contrato de contraprestação contingente 
quando aplicável. Custos relacionados com aquisição são contabilizados no resultado do exer-
cício conforme incorridos. Os ativos identificáveis adquiridos e os passivos e passivos contingen-
tes assumidos em uma combinação de negócios são mensurados inicialmente pelos valores 
justos na data da aquisição. O excesso da contraprestação transferida e do valor justo na data 
da aquisição de qualquer participação patrimonial anterior na adquirida, em relação ao valor 
justo da participação da Companhia de ativos líquidos identificáveis adquiridos é registrada 
como ágio (goodwill). Quando a contraprestação transferida for menor que o valor justo dos 
ativos líquidos da controlada adquirida, a diferença é reconhecida diretamente na demonstra-
ção do resultado do exercício. Transações entre companhias, saldos e ganhos não realizados em 
transações entre empresas são eliminados. Os prejuízos não realizados também são eliminados 
a menos que a operação forneça evidências de uma perda (impairment) do ativo transferido. As 
práticas contábeis adotadas pelas controladas são as mesmas adotadas pela Companhia, salvo 
disposição em contrário quanto a sua aplicabilidade. 2.2 Mudanças nas políticas contábeis 
e divulgações: 2.2.1 Alterações adotadas pela Companhia: As seguintes normas foram 
adotadas pela primeira vez para o exercício iniciado em 1º de janeiro de 2018 contudo, não ti-
veram impactos materiais para a Companhia: • CPC 48 - "Instrumentos Financeiros", aborda a 
classificação, a mensuração e o reconhecimento de ativos e passivos financeiros e substitui a 
orientação no CPC 38, que diz respeito à classificação e à mensuração de instrumentos finan-
ceiros. As principais alterações que o CPC 48 traz são: (i) novos critérios de classificação de 
ativos financeiros; (ii) novo modelo de impairment para ativos financeiros, híbrido de perdas 
esperadas e incorridas (doravante denominado modelo de perdas esperadas), em substituição 
ao modelo atual de perdas incorridas; e (iii) flexibilização das exigências para adoção da conta-
bilidade de hedge. • CPC 47 - "Receita de Contratos com Clientes", essa nova norma traz os 
princípios que uma entidade aplicará para determinar a mensuração da receita e quando ela é 
reconhecida. Essa norma baseia-se no princípio de que a receita é reconhecida quando o con-
trole de um bem ou serviço é transferido a um cliente, assim, o princípio de controle substituirá 
o princípio de riscos e benefícios. Ela substitui o CPC 17 - "Contratos de Construção", CPC 30 
- "Receitas" e correspondentes interpretações. Os impactos de adoção inicial das interpretações 
dos pronunciamentos listados acima não são materiais, desta forma não se faz necessário ajus-
tes, dispensando coluna de reapresentação nas demonstrações financeiras. 2.2.2 Novas nor-
mas e interpretações ainda não adotadas: • CPC 06 - “Operações de Arrendamento 
Mercantil”, com a revisão do pronunciamento técnico CPC 06 (R2), com vigência prevista para 
1º de janeiro de 2019, a nova regra determina que as arrendatárias deverão reconhecer os pa-
gamentos a serem realizados (passivo), bem como os direitos de uso dos ativos arrendados para 
todos os contratos de arrendamento mercantil, com exceção dos casos de arrendamentos de 
curto prazo (inferior a 12 meses) ou de arrendamentos de baixo valor.Não é esperado impacto 
significativo nas demonstrações financeiras com adoção da nova norma uma vez que não a 
Companhia, não realiza esta operação atualmente. 2.3 Conversão de moeda estrangeira: 
(a) Moeda funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações 
financeiras são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a Com-
panhia atua ("a moeda funcional"). As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, 
que é a moeda funcional da Companhia. (b) Transações e saldos: As operações com moedas 
estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas de câmbio vigentes 
nas datas das transações ou nas datas da avaliação, quando os itens são mensurados novamen-
te Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão 
pelas taxas de câmbio do final do exercício, referentes a ativos e passivos monetários em moe-
das estrangeiras, são reconhecidos na demonstração do resultado. Os ganhos e as perdas cam-
biais relacionados com empréstimos, caixa e equivalentes de caixa são apresentados na de-
monstração do resultado como receita ou despesa financeira. 2.4 Instrumentos financeiros: 
2.4.1 Classificação: Em 1º de janeiro de 2018, data da adoção inicial do CPC 48, a adminis-
tração avaliou quais modelos de negócio se aplicavam aos ativos financeiros mantidos pela 
Companhia e classificou os instrumentos financeiros nas devidas categorias da nova norma, 
conforme segue: • Equivalentes de caixa - aplicações financeiras em moeda nacional, de baixo 
risco. Esses instrumentos financeiros representam recebíveis de instituições financeiras. Devido 
ao fato de o modelo de negócio ter o objetivo de manter para receber fluxos de caixas contra-
tuais constituídos de principal mais juros, o mesmo foi calssificado e mensurado ao custo amor-
tizado. • Contas a receber de clientes - recebíveis que em sua maior parte são decorrentes das 
atividades operacionais da Companhia. Esses ativos financeiros não incluem termos contratuais 
que introduzam exposição a riscos ou volatilidade nos fluxos de caixa (não relacionados a um 
acordo de empréstimo básico). Em geral, são de curto prazo e não há um componente de finan-
ciamento significativo. Portanto, e de acordo com o modelo de negócios aplicável é "manter 
para coletar os fluxos de caixa contratuais", estes são classificados e mensurados ao custo 
amortizado. (a) Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem o 
caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo com vencimento de até 3 
meses, e com risco insignificante de alteração de valor, e são contabilizados pelo valor justo por 
meio do resultado. (b) Contas a receber de clientes: As contas a receber de clientes corres-
pondem aos valores a receber pela venda de produtos no curso normal das atividades da Com-
panhia. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são 
classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante, e 
são contabilizados pelo custo amortizado. (c) Empréstimos: Os empréstimos são ativos finan-
ceiros não derivativos, com pagamentos fixos ou determináveis, que não são cotados em um 
mercado ativo. São apresentados como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimen-
to superior a 12 meses após a data de emissão do balanço (estes são classificados como ativos 
não circulantes) e são contabilizados pelo custo amortizado. 2.4.2 Compensação de instru-
mentos financeiros: Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apre-
sentado no balanço patrimonial quando há um direito legal de compensar os valores reconhe-
cidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo 
simultaneamente. 2.4.3 Impairment de ativos financeiros: A Companhia teve que revisar 
sua metodologia de impairment para cada uma das classes de ativos financeiros. No que se 
refere ao caixa e equivalentes de caixa e empréstimos, sujeitos aos requisitos de impairment do 
CPC 48, não fora identificada perda material de valor recuperável. Quanto ao contas a receber 
de clientes a Companhia aplica a abordagem simplificada para registrar provisões para perdas 
estimadas de crédito conforme estabelecido pelo CPC 48, permitindo o uso da provisão de 
perda esperada ao longo da vida útil para todas as contas a receber e ativos relacionados a 
contratos com clientes. Até 31 de dezembro de 2017, o Grupo avaliava na data de cada balan-
ço se havia evidência objetiva de que um ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros está 
deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros estava deteriorado e as perdas por impair-
ment eram incorridas somente se houvesse evidência objetiva de impairment como resultado de 
um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um "evento de perda") 
e aquele evento (ou eventos) de perda tivesse um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados 
do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pudesse ser estimado de maneira confiá-
vel. 2.5 Estoques: Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor líqui-
do realizável. O custo dos estoques é baseado no princípio do custo médio e inclui gastos incor-
ridos na aquisição de estoques, custos de produção, bem como outros custos incorridos em 
trazê-los à sua localização e condição existentes. No caso de estoques manufaturados e traba-
lhos em andamento, o custo inclui uma parcela apropriada das despesas indiretas com base na 
capacidade operacional normal. O valor realizável líquido é o preço estimado pelo qual os esto-
ques podem ser realizados no curso normal dos negócios, deduzidos dos custos estimados de 
conclusão e despesas de vendas. As provisões para estoques vencidos ou obsoletos em baixa 
movimentação considerados são reconhecidas quando necessário pela administração. 2.6 Ati-
vos intangíveis: (a) Ágio: O ágio resulta da aquisição de controladas e representa o excesso 
da (i) contraprestação transferida; (ii) do valor da participação de não controladores na adquiri-
da; e (iii) do valor justo na data da aquisição de qualquer participação patrimonial anterior na 
adquirida em relação ao valor justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos. Caso o total da 
contraprestação transferida, a participação dos não controladores reconhecida e a participação 
mantida anteriormente medida pelo valor justo seja menor do que o valor justo dos ativos líqui-
dos da controlada adquirida, no caso de uma compra vantajosa, a diferença é reconhecida dire-
tamente na demonstração do resultado. (b) Marcas registradas e licenças: As marcas regis-
tradas e as licenças adquiridas separadamente são demonstradas, inicialmente, pelo custo his-
tórico. As marcas registradas e as licenças adquiridas em uma combinação de negócios são re-
conhecidas pelo valor justo na data da aquisição. Posteriormente, as marcas e licenças, avalia-
das com vida útil definida, são contabilizadas pelo seu valor de custo menos a amortização 
acumulada. A amortização é calculada pelo método linear para alocar o custo das marcas regis-
tradas e das licenças durante sua vida útil estimada de 10 anos. (c) Softwares: As licenças de 
softwares são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir os softwares e fazer 
com que eles estejam prontos para serem utilizados. Esses custos são amortizados durante a 
vida útil estimada dos softwares de três a cinco anos. 2.7 Imobilizado: O imobilizado inclui 
principalmente máquinas e equipamentos, e é mensurado pelo seu custo histórico de aquisição, 
menos depreciação acumulada. Terrenos e edificações compreendem, principalmente, planta 
fabril localizada em Indaiatuba. O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos 
depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição. 
Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo 
separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos 
futuros associados a esses custos e que possam ser mensurados com segurança. O valor contá-
bil de itens ou peças substituídos é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lança-
dos em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos. Os terrenos não são depre-
ciados. A depreciação de outros ativos é calculada usando o método linear considerando os seus 
custos e seus valores residuais durante a vida útil estimada, como segue:  Anos
Edificações  49
Máquinas e Equipamentos  10-15
Móveis e utensílios  10-12
Instalações  10-14
Equipamentos de informática  3-5
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de 
cada exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado ao seu valor recuperável 
quando o valor contábil do ativo é maior do que seu valor recuperável estimado. 2.8 Impair-
ment de ativos não financeiros: Os ativos que têm uma vida útil indefinida, como o ágio, 
não estão sujeitos à amortização e são testados anualmente para identificar eventual necessi-
dade de redução ao valor recuperável (impairment). Os ativos que estão sujeitos à amortização 
são revisados para a verificação de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circuns-
tâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é 
reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o qual representa o 
maior valor entre o valor justo de um ativo menos seus custos de venda e o seu valor em uso. 
Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os 
quais existem fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa 

(UGCs)). Os ativos não financeiros, exceto o ágio, que tenham sido ajustados por impairment, 
são revisados subsequentemente para a análise de uma possível reversão do impairment na 
data do balanço. 2.9 Contas a pagar aos fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores 
são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negó-
cios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até 
um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. Elas 
são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo 
amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. 2.10 Empréstimos: Os emprésti-
mos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação 
e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os 
valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida na 
demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utili-
zando o método da taxa efetiva de juros. Os empréstimos são classificados como passivo circu-
lante, a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do pas-
sivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. Quando aplicável, os custos de emprés-
timos gerais e específicos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção 
de um ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo 
substancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos, são capitalizados como parte 
do custo do ativo quando for provável que eles irão resultar em benefícios econômicos futuros 
para a entidade e que tais custos possam ser mensurados com confiança. Demais custos de 
empréstimos são reconhecidos como despesa no período em que são incorridos. 2.11 Provi-
sões: Provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente em con-
sequência de um evento passado, e é provável que benefícios econômicos sejam exigidos para 
liquidar a obrigação em montante que possa ser estimado de forma confiável. (a) Provisão 
para demandas judiciais: A Companhia é parte de alguns processos judiciais e administrati-
vos. Provisões são constituídas para todas as demandas referentes a processos judiciais para os 
quais é provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a demanda e uma estimativa 
razoável possa ser feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências 
disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos 
tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados ex-
ternos. As provisões são revisadas e ajustadas considerando alterações nas circunstâncias, tais 
como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais 
identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. Os passivos contingentes 
avaliados como de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os passivos 
contingentes avaliados como de perdas remotas não são provisionados nem divulgados. Ativos 
contingentes são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais favorá-
veis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados 
em nota explicativa. (b) Outras provisões: Provisões são registradas quando a Companhia 
tem uma obrigação legal ou implícita perante terceiros decorrente de um evento passado, e esta 
obrigação pode ser estimada de forma confiável, e quando é provável que uma saída de recur-
sos representando benefícios econômicos será exigida na sua liquidação. Provisões são registra-
das de forma a refletir as melhores estimativas de valores exigidos para liquidar a obrigação ao 
final de cada período, considerando os riscos e incertezas relativos à obrigação. Quando a pro-
visão é mensurada com base no fluxo de caixa estimado para liquidar a obrigação, seu valor 
contábil corresponde ao valor presente daquele fluxo de caixa (quando o efeito do valor tempo-
ral do dinheiro é relevante). Quando alguns ou todos os benefícios econômicos requeridos para 
a liquidação de uma provisão são esperados que sejam recuperados de um terceiro, um ativo é 
reconhecido se, e somente se, o reembolso for praticamente certo e o valor puder ser mensura-
do de forma confiável. 2.12 Imposto de renda e contribuição social corrente e diferi-
do: (a) Corrente: Impostos sobre a renda no Brasil compreendem o Imposto de Renda (25%) 
e Contribuição Social (9%), para entidades tributadas pelo regime de lucro real, cuja alíquota 
incide a 34%. Impostos diferidos para essas entidades são previstos para todas as diferenças 
temporárias de imposto na data do balanço entre as bases de cálculo dos ativos e passivos, e 
seus valores contábeis. Imposto de Renda e contribuição social são reconhecidos na demonstra-
ção do resultado, exceto quando estiverem diretamente relacionados aos itens registrados dire-
tamente ao patrimônio líquido ou à reserva de reavaliação que já estão reconhecidos líquidos 
dos efeitos fiscais, quando aplicáveis. As antecipações ou valores passíveis de compensação são 
demonstrados no ativo circulante ou não circulante, de acordo com a previsão de sua realização. 
(b) Diferido: O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os 
valores registrados de ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados 
para fins de tributação. Seu reconhecimento ocorre na medida em que seja provável que o lucro 
tributável dos próximos anos esteja disponível para ser usado na compensação do ativo fiscal 
diferido, com base em projeções de resultados elaboradas e fundamentadas em premissas inter-
nas e em cenários econômicos futuros que possibilitam a sua utilização total, ou parcial. Perio-
dicamente, os valores contabilizados são revisados e os efeitos, considerando os de realização 
ou liquidação, estão refletidos em consonância com o disposto na legislação tributária. Os pre-
juízos fiscais e base negativa de Contribuição Social acumulados não possuem prazo de prescri-
ção, porém a sua compensação é limitada a 30% do montante do lucro tributável de cada 
exercício. Caso a realização do imposto diferido ativo não seja provável, o saldo não é reconhe-
cido. Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a Companhia não reconheceu impostos diferidos 
ativos calculados sobre saldo de prejuízo fiscal, base negativa de Contribuição Social e diferen-
ças temporárias. 2.13 Benefícios a empregados: Os benefícios concedidos a empregados da 
Companhia incluem, em adição à remuneração fixa (salários e contribuições para a seguridade 
social - INSS, férias e 13º salário), a oferta de planos de saúde, seguro de vida, restaurante e 
cesta básica. O vale-transporte segue a legislação em vigor. Esses benefícios são registrados no 
resultado do exercício quando a Companhia tem uma obrigação com base em regime de com-
petência, à medida que são incorridos. A Companhia não mantém benefícios de remuneração 
com planos de pensão, benefícios de demissão, previdência privada ou qualquer plano de apo-
sentadoria ou benefícios para seus colaboradores e dirigentes após sua saída da Companhia. 
2.14 Capital social: As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido. 2.15 Reco-
nhecimento da receita: (a) Venda de produtos: A receita da Companhia deriva principal-
mente das vendas de medicamentos e cosméticos. As receitas decorrentes de venda de produtos 
são reconhecidas quando a Companhia cumpre a obrigação de desempenho firmada com o 
cliente, que se dá no ato da entrega do produto dentro dos padrões de qualidade que possibili-
te a livre distribuição/comercialização, confirmada com o aceite do cliente. Os preços de venda 
são fixados com base em ordens de compra ou contratos. A receita é reconhecida líquida de 
descontos, benefícios comerciais concedidos e impostos sobre as vendas, tais como: Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), Programas de Integração Social (PIS) e 
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS). (b) Receita financeira: A 
receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido pelo regime de competência, usan-
do o método da taxa efetiva de juros. 2.16 Outras receitas e despesas: As demais receitas 
e despesas são apropriadas ao resultado de acordo com o regime contábil de competência de 
exercícios. 3. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: As estimativas e os julgamen-
tos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros 
fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstân-
cias. 3.1 Estimativas e premissas contábeis críticas: Com base em premissas, a Compa-
nhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes 
raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apresen-
tam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contá-
beis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão contempladas a seguir. (a) 
Contingências: A Companhia está atualmente envolvida em processos judiciais e administra-
tivos. Provisões são reconhecidas para todos os processos judiciais que representam perdas 
prováveis (obrigação presente como resultado de eventos passados; é provável que uma saída 
de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e o valor tiver sido estimado com seguran-
ça). A probabilidade de perda é avaliada com base na evidência disponível, inclusive a opinião 
dos consultores legais internos e externos. A Companhia acredita que essas contingências são 
reconhecidas adequadamente nas demonstrações financeiras. (b) Vida útil do imobilizado: 
O imobilizado é depreciado usando o método linear durante a vida útil estimada dos ativos. A 
vida útil é revisada anualmente. (c) Impairment imobilizado, intangivel e ágio: Anual-
mente, a companhia testa eventuais perdas (impairment) no sentido de mensurar o valor recu-
perável como o maior valor entre o valor líquido de venda de um ativo ou de unidade geradora 
de caixa e o seu valor em uso. No entanto, se qualquer desses valores exceder o valor contábil 
do ativo, este não tem desvalorização e, portanto, não é necessário estimar o outro valor. 4. 
Gestão de risco financeiro: A Companhia está exposta aos seguintes riscos financeiros: • 
Risco de mercado (risco de moeda e juros); • Risco de crédito; • Risco de liquidez. Esta nota 
contém informações sobre a exposição da Companhia a cada um dos riscos mencionados, bem 
como os objetivos, políticas e processos da Companhia para mensuração e gerenciamento des-
ses riscos. 4.1 Estrutura de gerenciamento de riscos: O Conselho de Administração tem a 
responsabilidade de estabelecer a estrutura de gerenciamento de riscos, bem como de desen-
volver e acompanhar as políticas de gerenciamento de riscos da Companhia. Essas políticas são 
estabelecidas para identificar os riscos que a Companhia enfrenta e definir limites, controles, 
monitoramento e aderência aos limites apropriados. As políticas e sistemas de gerenciamento 
de risco são revisados frequentemente para refletir mudanças nas condições de mercado e nas 
atividades da Companhia. A Companhia, por meio de suas normas e procedimentos de treina-
mento e gerenciamento, visa desenvolver um ambiente de controle disciplinado e construtivo, 
no qual todos os colaboradores entendam seus papéis e obrigações. (a) Risco de mercado: A 
Companhia está sujeita ao risco de mercado decorrente das atividades do seu negócio com re-
lação a importação de materia prima. Esses riscos incluem principalmente alterações nos preços 
de mercado, como taxas de câmbio. A Companhia monitora esses riscos com o objetivo de ge-
renciar e controlar a exposição a eles, dentro de parâmetros aceitáveis e, ao mesmo tempo, 
otimizar o retorno. Nota 4.4 e 13 traz detalhe sobre a exposição na data base de 31 de dezem-
bro de 2018. (b) Risco de crédito: O risco de crédito é administrado corporativamente. O 
risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos em bancos e em outras 
instituições financeiras, bem como de exposições de crédito a clientes, incluindo contas a rece-
ber em aberto. Para bancos e outras instituições financeiras, são aceitos somente títulos de en-
tidades independentemente classificadas com rating mínimo "BB-" na escala de Standard and 
Poor's, onde estão enquadrados a grande maioria dos bancos nacionais. No que tange clientes 
a área de análise de crédito avalia a qualidade do crédito do cliente, levando em consideração 
sua posição financeira, experiência passada e outros fatores. Os limites de riscos individuais são 
determinados com base em classificações internas ou externas de acordo com os limites deter-
minados pelo Conselho de Administração. A utilização de limites de crédito é monitorada regu-
larmente. As Notas 4.5 e 6 traz divulgação adicional sobre risco de crédito. (c) Risco de liqui-
dez: O risco associado decorre da possibilidade de a Companhia encontrar dificuldades para 
honrar seus compromissos financeiros em uma data de vencimento. A Companhia administra a 
liquidez, garantindo, tanto quanto possível, que sempre tenha recursos financeiros para cumprir 
suas obrigações no vencimento. Como parte desse processo, a Companhia faz projeções de 
fluxo de caixa para avaliar possíveis necessidades futuras. Normalmente, a Companhia garante 
que possui caixa suficiente à vista e investimentos de curto prazo prontamente conversíveis em 
caixa para cobrir as despesas operacionais esperadas. A tabela a seguir analisa os passivos da 
Companhia em uma base líquida, por faixas de vencimento, correspondentes ao período rema-
nescente entre a data do balanço patrimonial e a data contratual do vencimento. Os valores 
divulgados na tabela são os fluxos de caixa não descontados contratados.
     Controladora    Consolidado
   Menos Entre Entre Menos Entre Entre
   de 1 1 e 2 2 e 5 de 1 1 e 2 2 e 5
  Nota ano anos anos ano anos anos
Em 31 de dezembro de 2018
Emprestimos  17 6.079 6.875 14.062 6.079 6.875 14.062
Fornecedores  14 16.796   17.264
Outras obrigações   1.159   1.159
Em 31 de dezembro de 2017
Emprestimos
Fornecedores  14 16.974   17.835
Outras obrigações   376   376
4.2 Gestão de capital: Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de 
salvaguardar a capacidade de continuidade da Companhia para oferecer retorno aos acionis-
tas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal 
para reduzir esse custo. A Companhia monitora o capital com base no índice de alavancagem 
financeira. Esse índice corresponde à dívida líquida expressa como percentual do capital total. A 
dívida líquida, por sua vez, corresponde ao total de empréstimos (incluindo empréstimos de cur-
to e longo prazos, conforme demonstrado no balanço patrimonial), subtraído do montante de 
caixa e equivalentes de caixa. O capital total é apurado através da soma do patrimônio líquido, 
conforme demonstrado no balanço patrimonial, com a dívida líquida.Os índices de alavancagem 
financeira em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 podem ser assim sumariados:
      Controladora    Consolidado
  Nota 2018 2017 2018 2017
Total dos empréstimos  17 27.016  27.016
Menos: caixa e equivalentes de caixa  5 (55.272) (18.741) (55.307) (18.817)
Dívida líquida   (28.256) (18.741) (28.291) (18.817)
Total do patrimônio líquido  22 203.406 176.716 203.406 176.718
Total do capital   175.150 157.975 175.115 157.901
Índice de alavancagem financeira - %   0% 0% 0% 0%
4.3. Instrumentos financeiros por categoria: (a) Ativos financeiros ao custo amorti-
zado   Controladora Consolidado
Ativos financeiros ao custo amortizado  Nota 2018 2018
31 de dezembro de 2018
Caixa Equivalencia de caixa  5 55.272 55.307
Contas a receber de clientes  6 26.896 27.376
Partes relacionadas  9 2.059 2.059
Partes relacionadas - empréstimos  9 5.493
Outros ativos   2.358 2.865
   92.078 87.607
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   Controladora Consolidado
Empréstimos e recebíveis  Nota 2017 2017
31 de dezembro de 2017
Caixa Equivalencia de caixa  5 18.741 18.817
Contas a receber de clientes  6 12.239 13.087
Partes relacionadas  9
Partes relacionadas - empréstimos  9 1.714
Outros ativos   3.619 3.619
   36.313 35.523
Passivo financeiros ao   Controladora Consolidado
 custo amortizado  Nota 2018 2018
31 de dezembro de 2018
Empréstimo  17 27.016 27.016
Fornecedores  14 16.796 17.264
   43.812 44.280
   Controladora Consolidado
Outros passivos financeiros  Nota 2017 2017
31 de dezembro de 2017
Empréstimo  17
Fornecedores  14 16.974 17.697
   16.974 17.697
Passivo financeiros ao valor      Controladora    Consolidado
justo por meio do resultado  Nota 2018 2017 2018 2017
Outras contas a pagar  17 2.280 2.484 2.280 2.484
   2.280 2.484 2.280 2.484
4.4 Análise de sensibilidade
        Controladora
  Moeda     2018
  estrangeira Provável     Deteriorado    Favorável
Passivos financeiros    25% 50% 25% 50%
Taxa USD   3,32 4,15 4,99 2,49 1,66
Fornecedor - USD  734 2.439 3.049 3.659 1.829 1.220
        Controladora
  Moeda     2017
  estrangeira Provável     Deteriorado    Favorável
Passivos financeiros    25% 50% 25% 50%
Taxa USD   3,32 4,15 4,99 2,49 1,66
Fornecedor - USD  2.285 7.596 9.495 11.394 5.697 3.798
         Consolidado
  Moeda     2018
  estrangeira Provável     Deteriorado    Favorável
Passivos financeiros    25% 50% 25% 50%
Taxa USD   3,32 4,15 4,98 2,49 1,66
Fornecedor - USD  735 2.439 3.049 3.659 1.829 1.220
         Consolidado
  Moeda     2017
  estrangeira Provável     Deteriorado    Favorável
Passivos financeiros    25% 50% 25% 50%
Taxa USD   3,32 4,15 4,98 2,49 1,66
Fornecedor - USD  2.288 7.596 9.495 11.394 5.697 3.798
4.5 Qualidade do crédito dos ativos financeiros: A qualidade do crédito dos ativos finan-
ceiros pode ser avaliada, conforme segue: • Caixa e equivalentes de caixa: Companhia mantém 
os depósitos bancários em instituições financeiras reconhecidas; e • Contas a receber: referem-se, 
basicamente, a vendas para terceiros e partes relacionadas. O risco relativo a transações com 
partes relacionadas é considerado baixo. Com relação a vendas para terceiros, a Companhia pos-
sui procedimentos e controles para analisar o crédito dos clientes a cada transação de venda e 

determinar os limites de créditos concedidos aos seus clientes.
     Controladora    Consolidado
  2018 2017 2018 2017
Contas a receber de clientes
Contrapartes sem classificação
externa de crédito
Grupo 1  2.328 419 2.328 419
Grupo 2  23.807 11.189 24.287 12.033
Grupo 3  761 635 761 635
Total de contas a receber de clientes  26.896 12.243 27.376 13.087
Conta-corrente e depósitos bancários
de curto prazo (Standard & Poor's)
BB-  55.272 18.741 55.307 18.817
  55.272 18.741 55.307 18.817
• Grupo 1 - novos clientes/partes relacionadas. • Grupo 2 - clientes/partes relacionadas exis-
tentes sem inadimplência no passado. • Grupo 3 - clientes/partes relacionadas existentes com 
algumas inadimplências no passado. Todas as inadimplências foram totalmente recuperadas. 
4.6 Análise dos instrumentos financeiros: O valor justo dos ativos e passivos financeiros é 
incluído no valor pelo qual o instrumento poderia ser trocado em uma transação corrente entre 
partes dispostas a negociar, e não em uma venda ou liquidação forçada. Pressupõe-se que os 
saldos das contas a receber de clientes e contas a pagar aos fornecedores pelo valor contábil, 
menos a perda (impairment), estejam próximos de seus valores justos, considerando os prazos 
de realização e liquidação desses saldos. O valor justo dos passivos financeiros, para fins de 
divulgação, é estimado mediante o desconto dos fluxos de caixa contratuais, futuros, pela taxa 
de juros vigente no mercado, que está disponível para a Companhia para instrumentos finan-
ceiros similares. As taxas de juros efetivas nas datas dos balanços são as habituais no mercado 
e os seus valores justos não diferem significativamente dos saldos nos registros contábeis. As 
aplicações financeiras, representadas por aplicações em CDB e classificadas como empréstimos 
e recebíveis, foram avaliadas com base na taxa de remuneração contratada junto à respectiva 
instituição financeira, considerada como taxa habitual de mercado.

12. Imobilizado: Controladora  Terrenos Edificações Instalações Maquinas e equipamentos Obras em andamento Móveis, utensílios e outros Total
Em 1º de janeiro de 2017
Custo  2.550 41.219 20.159 21.380 1 2.839 88.148
Depreciação acumulada   (5.303) (10.904) (10.868)  (1.853) (28.928)
Saldo contábil, líquido  2.550 35.916 9.255 10.512 1 986 59.220
Em 31 de dezembro de 2017
Saldo inicial  2.550 35.916 9.255 10.512 1 986 59.220
Aquisições    67 314 4.971 536 5.888
Baixa    (6.956) (4.143)  (845) (11.944)
Transferência    (1.442) 1.576  (134)
Depreciação   (834) (882) (794)  (183) (2.693)
Baixa da depreciação    5.411 2.876  613 8.900
Saldo contábil, líquido  2.550 35.082 5.453 10.341 4.972 973 59.371
Em 31 de dezembro de 2017
Custo  2.550 41.219 9.127 22.402 4.972 1.830 82.100
Depreciação acumulada   (6.137) (3.674) (12.061)  (857) (22.729)
Saldo contábil, líquido  2.550 35.082 5.453 10.341 4.972 973 59.371
Em 31 de dezembro de 2018
Saldo inicial  2.550 35.082 5.453 10.341 4.972 973 59.371
Aquisições     925 5.789 785 7.499
Baixa (i)      (3.255)  (3.255)
Transferência    202 289 (1.593) 1.102
Depreciação   (837) (960) (1.297)  (401) (3.495)
Baixa da depreciação       3 3
Saldo contábil, líquido  2.550 34.245 4.695 10.258 5.913 2.462 60.123
Em 31 de dezembro de 2018
Custo  2.550 41.219 9.608 24.970 5.913 3.742 88.002
Depreciação acumulada   (6.974) (4.913) (14.712)  (1.280) (27.879)
Saldo contábil, líquido  2.550 34.245 4.695 10.258 5.913 2.462 60.123

A classificação dos ativos e passivos financeiros na Companhia é apresentada a seguir:
       Controladora    Consolidado
    2018  2017  2018  2017
Ativo  Nota Valor Contábil Valor Justo Valor Contábil Valor Justo Valor Contábil Valor Justo Valor Contábil Valor Justo
Caixa e equivalencia de caixa  5 55.272 55.272 18.741 18.741 55.307 55.307 18.817 18.817
Contas a receber  6 26.896 26.896 12.239 12.239 27.376 27.376 13.087 13.087
Passivo
Fornecedores  14 16.796 16.796 16.974 16.974 17.264 17.264 17.835 17.835
Empréstimos  17 27.016 27.016   27.016 27.016
   38.356 38.356 14.006 14.006 38.403 38.403 14.069 14.069
5. Caixa e equivalentes de caixa: Estão representados por saldo em caixa e bancos conta 
movimento, mantidos em instituições financeiras de primeira linha.
     Controladora    Consolidado
  2018 2017 2018 2017
Recursos em banco e em caixa  2.742 1.034 2.777 1.111
Depósitos bancários de
 curto prazo (i) (ii) (iii)  52.530 17.707 52.530 17.706
  55.272 18.741 55.307 18.817
(i) Referem-se a fundos de renda fixa e fundos referenciados DI(s), remunerados a taxas que 
estão entre 100% e 102,5% da variação do CDI com liquidez diaria. Estes investimentos não 
estão sujeitos a nenhum risco de perda do valor principal aplicado. (ii) CDBs, remunerados a ta-
xas que variam entre 100% e 106% da variação do CDI com liquidez diaria. Estes investimentos 
não estão sujeitos a nenhum risco de perda do valor principal aplicado. (iii) Em 31 de dezembro 
de 2018 esta compodo o saldo de caixa e equivalentes o valor de R$ 38.970, destinado à 
compra dos ativos relacionados a marca Benerva® (medicamento) da Bayer Consumer Care 
AG. Conforme Nota 26. Essas aplicações podem ser resgatadas antes de seu vencimento, sendo 
preservada a remuneração original contratada pela Companhia com base “pro rata temporis” 
não apresentando variação significativa em relação ao seu valor de Mercado. 6. Contas a 
receber de clientes: As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de 
clientes pela venda de produtos no território nacional:
     Controladora    Consolidado
  2018 2017 2018 2017
Contas a receber de clientes  27.772 13.005 28.252 13.963
Perda estimada para créditos de
 liquidação duvidosa (PCLD)  (876) (766) (876) (876)
Contas a receber de partes relacionadas
Ajuste a valor presente
  26.896 12.239 27.376 13.087
A exposição máxima ao risco de crédito na data das demonstrações contábeis é o valor contábil 
de cada faixa de idade de vencimento. A lista de contas a receber por idade de vencimento é 
apresentada a seguir:     Controladora    Consolidado
  2018 2017 2018 2017
Saldo a vencer  25.212 11.600 25.692 12.448
Vencidas
De 1 à 30 dias  1.020 618 1.020 618
De 31 à 60 dias  133 146 133 146
De 61 à 90 dias  236 150 236 150
De 91 à 180 dias  198 23 198 23
De 181 à 360 dias  468  468
Acima de 360 dias  505 468 505 578
  27.772 13.005 28.252 13.963
Movimentação da perda estimada para créditos de liquidação duvidosa:
     Controladora    Consolidado
  2018 2017 2018 2017
Em 1 de janeiro  (766) (420) (876) (420)
Reversões de provisões
Contituição de provisões  (110) (346)  (456)
Em 31 de dezembro  (876) (766) (876) (876)
7. Estoques     Controladora    Consolidado
  2018 2017 2018 2017
Produtos acabados  14.989 6.874 15.854 7.070
Produtos em elaboração  1.028 1.466 1.028 1.466
Matérias primas e componentes  11.511 12.329 11.530 12.329
Importações em andamento  99 1.500 99 1.627
Provisão para obsolescência  (2.368) (558) (2.632) (685)
  25.259 21.611 25.879 21.807
A movimentação na provisão para perdas nos estoques estão demonstradas a seguir:
     Controladora    Consolidado
  2018 2017 2018 2017
Em 1. De janeiro  (558) (5.918) (685) (5.918)
Reversões de provisões  558 5.918 685 5.918
Provisão para obsolescência  (2.368) (558) (2.632) (685)
Em 31 de dezembro  (2.368) (558) (2.632) (685)
8. Impostos a recuperar     Controladora    Consolidado
  2018 2017 2018 2017
Imposto sobre produtos industrializados     70
Imposto de renda  389 179 402 192
Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços  357 137 584 198
Programa de integração social    11
Contribuição para o financiamento 
 da seguridade social    54
Em 31 de dezembro  746 316 1.051 460
9. Saldos e transações com partes relacionadas: As seguintes transações foram conduzi-
das com partes relacionadas: (a) Contas a receber      Controladora
  Nota 2018 2017
Cellera Consumo Ltda   73
Omilton Visconde Junior  22 1.954 272
Marcel Visconde  22 32 92
   2.059 364
(b) Empréstimo concedido     Controladora
  2018 2017
Cellera Consumo Ltda (i)  5.493 1.714
(i) prazo de 3 anos, juros à taxa Selic acumulada anual  5.493 1.714
(c) Empréstimo por vencimento     Controladora
Data de vencimento  2018 2017
2020  1.820 1.714
2021  3.673
Em 31 de dezembro  5.493 1.714
(d) Movimentação de empréstimos
  2017    2018
  Saldo Empréstimos Recebi-  Saldo
  inicial concedidos mentos Juros final
Cellera Consumo Ltda  1.714 3.582  197 5.493
Total dos empréstimos  1.714 3.582  197 5.493
(e) Remuneração do pessoal-chave da administração: O pessoal-chave da administra-
ção inclui os diretores. A remuneração paga ou a pagar ao pessoal-chave da administração, por 
seus serviços, está apresentada a seguir:     Controladora
  2018 2017
Salários e outros benefícios de curto prazo, a empregados  10.782 3.251
Bônus  862 1.732
  11.644 4.983
A remuneração dos administradores, que compreendem empregados com autoridade e respon-
sabilidade pelo planejamento, direção e controle das atividades da Companhia, é composta ex-
clusivamente de benefícios de curto prazo. A Companhia não possui benefícios de longo prazo, 
de rescisão de contrato de trabalho ou remuneração baseada em participações societárias. A 
Companhia não possui benefícios pós-emprego, benefícios de rescisão de contrato de trabalho 
ou outros benefícios de longo prazo. Os benefícios de curto prazo para os administradores são 
os mesmos dos demais empregados. Os valores destes benefícios estão agregados à remunera-
ção dos administradores. Adicionalmente, a Companhia não mantém quaisquer benefícios para 
pessoas chave da administração de suas partes relacionadas. 10. Investimentos: (a) Movi-
mentação dos investimentos: A composição e as principais informações sobre o saldo refe-
rente à participação no capital da controlada Cellera Consumo Ltda. está demonstrada a seguir:

      Controladora
  Nota 2018 2017
Em 1º de janeiro
Investimento em controlada  11 6.295 12.854
Outra obrigações (i)   286 (4.291)
Amortização intangível (ii)   (466) (194)
Amortização passivo diferido (iii)   158 66
Equivalência patrimonial   (820) (2.140)
Em 31 de dezembro   5.453 6.295
(i) Na combinação de negócios em 2017 R$ 4.291 foram classificados em outros créditos, em 31 
de dezembro de 2018 após revisão R$ 4.005 continuam classificados em outros créditos (nota 
19). (ii) A amortização do Intangível (contrato de distribuição) em 2017 soma R$ 194 com mais 
R$ 467 em 2018. (iii) Amortização do passivo diferido, com amortização acumulada em R$ 225 
em 31 de dezembro de 2018, sendo amortizado R$ 159 em 2018 (nota 20).
(b) Composição do investimento
   Contra- Passivo  Patri-
   to de diferido Outras mônio
   distri- IRPJ / obri- Liquido Capital
  Ágio buição CSLL gações investida Social
Em 18 de julho de 2017  9.109 7.000 (2.380)  (875) 12.854
Amortização contrado 
 de distribuição   (194)    (194)
Amortização passivo diferido    66   66
Reconhecimento inicial 
 outras obrigações     (4.291)  (4.291)
Equivalência patrimonial      (2.140) (2.140)
Em 31 de dezembro de 2017  9.109 6.806 (2.314) (4.291) (3.015) 6.295
Amortização contrado 
 de distribuição   (466)    (466)
Amortização passivo diferido    158   158
Atualização outras obrigações     286  286
Equivalência patrimonial      (820) (820)
Em 31 de dezembro de 2018  9.109 6.340 (2.156) (4.005) (3.835) 5.453
(c) Participação societária nos investimentos  Percentual
Nome  País Negócio Participação nas cotas
Cellera Consumo Ltda  Brasil Controladora 100
(d) Informações sobre investimentos: Em 31 de dezembro de 2018
    Patri-  % Partici-
    monio Prejuízo pação no
Nome  Ativo Passivo Liquido Liquido capital
Cellera Consumo Ltda  1.948 10.894 (8.126) (820) 100
Em 31 de dezembro de 2017
    Patri-  % Partici-
    monio Prejuízo pação no
Nome  Ativo Passivo Liquido Liquido capital
Cellera Consumo Ltda  1.369 8.675 (7.306) (2.140) 100
11. Combinação de negócios: Em 18 de julho de 2017, a Companhia adquiriu 100,00% do 
capital social da MIP Brasil Industria e Comercio de Produtos Farmacêuticos Ltda (denominada 
atualmente “Cellera Consumo Ltda”) localizada na cidade de Itapevi - SP, que tem por atividade 
fabricação, comercialização e distribuição de determinado produtos farmacêuticos, de higiene, 
cosméticos e outros. 11.1 Combinação de negocio: Em 18 de julho de 2017
Caixa   10.371
Total da contraprestação transferida   10.371
Earn-Out   2.484
Total da contraprestação (i)   12.855
Valores reconhecidos de ativos identificáveis adquiridos e passivos assumidos
    Ajustes para
   Valor combinação Valor
  Nota contábil de negócios justo
Caixa e equivalentes de caixa   1.291  1.291
Contas a receber   252  252
Estoques   837  837
Adiantamento à fornecedores   115  115
Impostos a recuperar   427  427
Imobilizado   225  225
Intángivel   3  3
Ativo identificável - contrato de distribuição (ii)    7.000 7.000
Passivo diferido - IRPJ / CSLL  20  (2.380) (2.380)
Emprestimos   7  7
Fornecedores   (1.443)  (1.443)
Obrigações Trabalhistas e Previdenciaria   (181)  (181)
Impostos a recolher   (2.406)  (2.406)
Outras contas a pagar   (2)  (2)
Outras provisões  19 (4.291) 4.291
Total dos ativos (passivos), líquidos   (5.166) 8.911 3.745
Ágio (iii)     9.109
Valor da aquisição (i)     12.854
Outros ajustes  10   (4.419)
Equivalência patrimonial  10   (2.140)
Investimento em controlada 
 31 de dezembro de 2017     6.295
Outros ajustes  10   (22)
Equivalência patrimonial  10   (820)
Investimento em controlada
 31 de dezembro de 2018     5.453
(i) Valor pago de R$ 10.371 com adição de R$ 2.484 referente ao Earn-Out 2 previsto em 
contrato. Earn-out previsto no contrato de aquisição. • Earn out 2 - O valor a ser pago pelo 
Earn-Out 2 sera o valor correspondente de 10% da receita liquida gerada pelo produtos da 
empresa adquirida nos 12 meses anteriores à data do 5º aniversario da data de aquisição (18 
de julho de 2022). O valor do Earn-Out 2 estara limitado a R$ 10.000, corrigido pele variação 
do IPCA desde a data de aquisição até a data do efetivo pagamento. Caso receita liquida gerada 
pelo produtos da empresa adquirida nos 12 meses anteriores à data do 5º aniversario da data 
de aquisição (18 de julho de 2022) seja inferior a R$ 30.000, o valor do Earn-Out 2 sera de 
R$ 0. Conforme melhor estimativa disponivel, valor é de R$ 4.952, aplicando taxa de desconto 
de 14,80%, passivo reconhecido no valor de R$ 2.484. (ii) Intangivel referente a contrato de 
distribuição no valor de R$ 7.000, principal motivo desta operação de aquisição é relacionado 
ao contrato de exclusividade de distribuição de medicamentos da marca Culturelle®, marca 
esta que possui forte reconhecimento no mercado relacionado prescrição médica. Metodologia 
adotada na precificação: • Receita operacional: Entre os periodos de julho 2017 e dezembro 
de 2028, apresentou CAGR (Compound Annual Growth Rate) de 31,0% no período. • Margem 
EBITDA: As margens EBITDA utilizadas no cálculo do valor justo do Contrato de Distribuição. 
Desta forma, a margem EBITDA parte de -66,5% em 2018 para 0,0% em 2020, refletindo o 
período de investimentos em marketing e comissões para posicionamento do produto. Em 2021 
a margem EBITDA apresentada foi de 8,2% chegando a 11,6% no final da projeção (2032). • 
Vida útil: A vida útil determinada para a mensuração do intangível Contrato de Distribuição foi 
de 15 anos. Contrato possui 5 anos de validade, tendo início em 2018 até 2022. Tendo em vista 
que o contrato pode ser renovado, foram consideradas duas renovações contratuais, a primeira 
entre o período de 2023 e 2027 e a segunda entre 2028 e 2031. • Taxa de desconto: Com 
base nos riscos dos ativos intangíveis avaliados e no WACC calculado, foram atribuídas dife-
rentes taxas de retorno para cada ativo. Assim, considerando o Contrato de Distribuição, foram 
adotadas taxas de desconto de 14,9% em R$ e em termos nominais (considerando a inflação), 
relacionado a um WACC de 14,8% mais um prêmio de risco de 10 pontos base.
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