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Concluímos nosso trabalho de asseguração para emissão de relatório sobre a compilação de informações
financeiras combinadas-consolidadas pro forma da Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. (a
"Companhia"), elaboradas sob responsabilidade de sua administração. As informações financeiras
combinadas-consolidadas pro forma compreendem a demonstração do resultado combinado-consolidado
pro forma para o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2013 e as respectivas notas
explicativas, apresentadas em anexo. Os critérios aplicáveis com base nos quais a administração da
Companhia compilou as informações financeiras combinadas-consolidadas pro forma estão especificados
na Orientação Técnica OCPC 06 - "Apresentação de Informações Financeiras Pro Forma", emitida pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis e estão sumariados na Nota 1.
As informações financeiras combinadas-consolidadas pro forma foram compiladas pela administração da
Companhia para ilustrar o impacto da transação apresentada na Nota 3 sobre suas demonstrações
combinadas-consolidadas do resultado para o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2013,
como se a transação tivesse ocorrido em 1o de janeiro de 2013. Como parte desse processo, a Companhia
utilizou informações extraídas das demonstrações financeiras combinadas-consolidadas para o período de
nove meses findo em 30 de setembro de 2013, sobre o qual emitimos relatório de revisão, sem ressalvas,
em 11 de novembro de 2014.
Responsabilidade da administração da companhia
pelas informações financeiras consolidadas pro forma
A administração da Companhia é responsável pela compilação das informações financeiras consolidadas
pro forma com base nos critérios definidos na Orientação Técnica OCPC 06 “Apresentação de
Informações Financeiras Pro forma” e sumariados na Nota 1.
Responsabilidades do auditor independente
Nossa responsabilidade é expressar uma opinião sobre se as informações financeiras consolidadas pro
forma foram compiladas pela administração da Companhia, em todos os aspectos relevantes, com base
nos critérios definidos na Orientação Técnica OCPC 06 “Apresentação de Informações Financeiras Pro
forma” e sumariados na Nota 1.
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Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A.
Conduzimos nosso trabalho de acordo com a NBC TO 3420 - "Trabalho de Asseguração sobre a
Compilação de Informações Financeiras Pro Forma Incluídas em Prospecto", emitida pelo Conselho
Federal de Contabilidade, equivalente à Norma Internacional emitida pela Federação Internacional de
Contadores ISAE 3420 “Assurance Engagements to Report on the Compilation of Pro Forma Financial
Information included in a Prospectus”. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos
auditores e que os procedimentos de auditoria sejam planejados e executados com o objetivo de obter
segurança razoável de que a administração da Companhia compilou, em todos os aspectos relevantes, as
informações financeiras consolidadas pro forma com base nos critérios definidos na Orientação Técnica
OCPC 06 “Apresentação de Informações Financeiras Pro forma” e sumariados na Nota 1.
Para os fins deste trabalho, não somos responsáveis pela atualização ou reemissão de quaisquer relatórios
ou opiniões sobre quaisquer informações financeiras históricas usadas na compilação das informações
financeiras consolidadas pro forma, tampouco executamos, no curso deste trabalho, auditoria ou revisão
das demonstrações financeiras e demais informações financeiras históricas usadas na compilação das
informações financeiras pro forma.
A finalidade das informações financeiras consolidadas pro forma é a de exclusivamente ilustrar o impacto
do evento ou da transação relevante sobre as informações financeiras históricas da entidade, como se o
evento ou a transação tivesse ocorrido na data anterior selecionada para propósito ilustrativo. Dessa
forma, nós não fornecemos qualquer asseguração de que o resultado real do evento ou da transação em 30
de setembro de 2013 teria sido conforme apresentado.
Um trabalho de asseguração razoável sobre se as informações financeiras combinadas-consolidadas pro
forma foram compiladas, em todos os aspectos relevantes, com base nos critérios aplicáveis, envolve a
execução de procedimentos para avaliar se os critérios aplicáveis adotados pela administração da
Companhia na compilação das informações financeiras consolidadas pro forma oferecem base razoável
para apresentação dos efeitos relevantes diretamente atribuíveis ao evento ou à transação, e para obter
evidência suficiente apropriada sobre se:
.

os correspondentes ajustes pro forma proporcionam efeito apropriado a esses critérios; e

.

as informações financeiras combinadas-consolidadas pro forma refletem a aplicação adequada desses
ajustes às informações financeiras históricas.

Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor independente, levando em
consideração seu entendimento sobre a Companhia, sobre a natureza do evento ou da transação com
relação à qual as informações financeiras consolidadas pro forma foram compiladas, bem como outras
circunstâncias relevantes do trabalho. O trabalho envolve ainda a avaliação da apresentação geral das
informações financeiras consolidadas pro forma.
Acreditamos que a evidência obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião sobre a
compilação das informações financeiras consolidadas pro forma.
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Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A.
Opinião
Em nossa opinião, as informações financeiras combinadas-consolidadas pro forma foram compiladas, em
todos os aspectos relevantes, com base nos critérios definidos na Orientação Técnica OCPC 06
“Apresentação de Informações Financeiras Pro forma” e sumariados na Nota 1.
Ribeirão Preto, 11 de novembro de 2014

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5 “F”
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Eduardo Dias Vendramini
Contador CRC 1SP220017/O-4
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Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A.
Demonstração do resultado combinado-consolidado pro forma
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Período de nove meses findo em
30 de setembro de 2013

Original (i)

Ajustes
Pro Forma
(Nota 4)

Ajustado
(pro forma )

Operações continuadas
Receitas líquidas das vendas
Custos das vendas

247.216
(87.655)

Lucro bruto
Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Outras receitas (despesas), líquidas

159.561
(89.264)
(26.413)
(201)

742
2.918

159.561
(88.522)
(23.495)
(201)

43.683

3.660

47.343

Lucro operacional
Receitas financeiras
Despesas financeiras

247.216
(87.655)

9.321
(15.570)

9.321
(15.570)

Resultado financeiro

(6.249)

(6.249)

Lucro antes do imposto de renda e
da contribuição social

37.434

3.660

41.094

(4.599)
678

(1.244)

(5.843)
678

33.513

2.416

35.929

Imposto de renda e contribuição social
Correntes
Diferidos
Lucro das operações continuadas

(i)
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Extraído das demonstrações financeiras intermediárias combinadas-consolidadas em 30 de setembro
de 2014.

Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A.
Notas explicativas da administração às informações financeiras
combinadas-consolidadas pro forma para o período de nove meses
findo em 30 de setembro de 2013 (não auditadas)
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1

Informações gerais
A Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. (a “Companhia”), anteriormente denominada
A.H.N.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A., é uma sociedade anônima de capital fechado, com
sede em Cravinhos, estado de São Paulo. Foi constituída em 10 de abril de 2014, e tem como objeto
social e atividade preponderante a participação em sociedades que atuam no segmento de saúde animal
(produção e comercialização de medicamentos, vacinas e outros produtos veterinários para animais de
produção e de companhia).
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de junho de 2014, foi aprovada a incorporação de
acervo líquido formado por investimentos, deduzidos dos correspondentes ajustes de avaliação
patrimonial das empresas Ouro Fino Saúde Animal Ltda. (e sua controlada Ouro Fino de México, S.A. de
CV), Ouro Fino Agronegócio Ltda. e Ouro Fino Pet Ltda., com base em laudo de avaliação a valor
contábil de 24 de junho de 2014, emitido por avaliadores independentes, conforme resumo abaixo:
Com ponente

Valor

A tiv o
Inv estimentos
Ouro Fino Saúde A nimal Ltda.
Ouro Fino A gronegócio Ltda.
Ouro Fino Pet Ltda.

1 01 .41 0
7 6.586
25.838
203.834

Passiv o
Patrimônio líquido
A justes de av aliação patrimonial

(1 5.208)

A cerv o líquido a v alor contábil

1 88.626

Antes da incorporação, as empresas Ouro Fino Saúde Animal Ltda. (e sua controlada Ouro Fino de
México, S.A. de CV), Ouro Fino Agronegócio Ltda. e Ouro Fino Pet Ltda. eram controladas pela parte
relacionada Ouro Fino Participações e Empreendimentos S.A.
Segue abaixo a participação da Ouro Fino Participações e Empreendimentos S.A. nas empresas
combinadas–consolidadas:
Percentual de participação
Entidade

Controlador

Ouro Fino Saúde Animal Ltda.
Ouro Fino Agronegócio Ltda.
Ouro Fino Pet Ltda.
Ouro Fino de México, S.A. de CV

Ouro Fino Participações e Empreendimentos S.A.
Ouro Fino Participações e Empreendimentos S.A.
Ouro Fino Participações e Empreendimentos S.A.
Ouro Fino Saúde Animal Ltda.
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2013

2012

2011

99,99%
97,80%
99,50%
96,43%

99,99%
97,50%
96,50%
96,43%

99,99%
97,50%
96,50%
96,43%

Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A.
Notas explicativas da administração às informações financeiras
combinadas-consolidadas pro forma para o período de nove meses
findo em 30 de setembro de 2013 (não auditadas)
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

O objetivo da reestruturação societária foi de unificar o controle das empresas atuantes no segmento de
saúde animal em uma entidade atuante apenas nesse segmento.
Após a reestruturação societária ocorrida em 30 de junho de 2014, o Grupo passou a ser formado pelas
seguintes empresas:
(a)

Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A.
A Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. é uma sociedade anônima de capital aberto registrada no
Novo Mercado da BM&FBovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBovespa”),
com sede em Cravinhos, estado de São Paulo. Tem como objeto social e atividade preponderante a
participação, direta ou indireta, nas sociedades controladas mencionadas abaixo.
Em 17 de outubro de 2014 a Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. realizou a oferta primaria e
secundaria de ações no Brasil em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução
CVM 400 e demais normativos aplicáveis.

(b)

Ouro Fino Saúde Animal Ltda.
Está sediada em Cravinhos, estado de São Paulo, e tem como objeto social e atividade preponderante a
pesquisa, desenvolvimento, industrialização e a comercialização de medicamentos, vacinas e outros
produtos veterinários. A comercialização no mercado interno é realizada com as empresas mencionadas
nos itens (c) e (d) abaixo. A partir de 2013 voltou a comercializar no mercado externo diretamente com
terceiros e também, por meio da empresa mencionada no item (c) e (e) abaixo. Também presta serviços
de industrialização por encomenda de terceiros.

(c)

Ouro Fino Agronegócio Ltda.
Está sediada em Cravinhos, estado de São Paulo, e tem como atividade preponderante a comercialização
no mercado interno e externo de medicamentos e produtos veterinários para animais de produção
(bovinos, suínos, aves, ovinos, equinos e caprinos) adquiridos da empresa mencionada no item (b)
acima. Também comercializava gado puro de origem, seus embriões e sêmens como parte da estratégia
de marketing, atividade descontinuada no final do exercício de 2013.

(d)

Ouro Fino Pet Ltda.
Está sediada em Vinhedo, estado de São Paulo, e tem como atividade preponderante a comercialização
no mercado interno de medicamentos, produtos veterinários e artigos correlatos para animais de
companhia (cães, gatos e aves ornamentais) adquiridos da empresa mencionada no item (b) acima.

(e)

Ouro Fino de México, S.A. de CV
Empresa controlada pela Ouro Fino Saúde Animal Ltda., com sede em Guadalajara, México. Tem como
atividade preponderante a comercialização de medicamentos e outros produtos veterinários, adquiridos
da sua controladora e da Empresa citada no item (c) acima, exclusivamente no mercado mexicano.
A presente demonstração financeira combinada –consolidada representa a combinação do segmento de
saúde animal, compreendido pelas seguintes empresas sob o mesmo controle comum: Ouro Fino
Agronegócio Ltda., Ouro Pet Ltda. e Ouro Fino Saúde Animal Ltda. que por sua vez compreende as
demonstrações financeiras consolidadas de sua controlada a Ouro Fino de México, S.A. de C.V..
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Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A.
Notas explicativas da administração às informações financeiras
combinadas-consolidadas pro forma para o período de nove meses
findo em 30 de setembro de 2013 (não auditadas)
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

2

Base de apresentação
As informações financeiras combinadas-consolidadas pro forma não auditadas, apresentadas para o
período de nove meses findo em 30 de setembro de 2013, foram preparadas segundo os critérios
definidos na Orientação Técnica OCPC 06 – Apresentação de Informações Financeiras Pro Forma
emitida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”). As informações financeiras combinadasconsolidadas pro forma não auditadas derivam das demonstrações financeiras intermediárias
combinadas-consolidadas do período de nove meses findo em 30 de setembro de 2013, as quais foram
preparadas em conformidade com a norma internacional de contabilidade IAS 34 –Interim Financial
Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (“IASB”). As demonstrações
financeiras combinadas-consolidadas pro forma estão sendo preparadas para possibilitar sua analise
comparativa com as demonstrações financeiras consolidadas de 30 de setembro de 2014 da OuroFino
Saúde Animal Participações S.A. em conexão com a oferta púbica de ações da Ouro Fino Saúde Animal
Participações S.A. efetuada em 17 de outubro de 2014, como destacado na Nota 1.
Com o objetivo de aumentar a eficiência administrativa, a Companhia e suas controladas Ouro Fino
Saúde Animal Ltda., Ouro Fino Agronegócio Ltda. e Ouro Fino Pet Ltda., juntamente com suas partes
relacionadas Ouro Fino Participações e Empreendimentos S.A. e Ouro Fino Química Ltda., celebraram
um contrato de rateio de despesas para implementação do Centro de Serviços Compartilhados (“CSC”).

2.1

Combinação
As seguintes políticas contábeis são aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras combinadasconsolidadas:

(a)

Foram incluídos os saldos das contas patrimoniais e de resultado das empresas participantes da
combinação, bem como eliminados os saldos resultantes de operações realizadas entre essas empresas.

(b)

O patrimônio líquido combinado representa a somatória das contas apresentadas pelas empresas
individuais e não representam as contas patrimoniais de uma entidade jurídica e individual.

(c)

Transações, saldos e ganhos não realizados entre as empresas participantes da combinação são
eliminados. Os prejuízos não realizados também são eliminados a menos que a operação forneça
evidências de uma perda (impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis das empresas
combinadas são alteradas, quando necessário, para assegurar a consistência com as políticas adotadas
pelo Grupo.

2.2

Consolidação
As seguintes políticas contábeis são aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras combinadasconsolidadas:

(a)

Controladas são todas as entidades nas quais o Grupo detém o controle. O Grupo controla uma entidade
quando está exposto ou tem direito a retorno de variáveis decorrentes de seu envolvimento com a
entidade e tem a capacidade de interferir nesses retornos devido ao poder que exerce sobre a entidade.
As controladas são totalmente consolidadas a partir da data em que o controle é transferido para o
Grupo. A consolidação é interrompida a partir da data em que o Grupo deixa de ter o controle.

(b)

Transações, saldos e ganhos não realizados entre empresas do Grupo são eliminados. Os prejuízos não
realizados também são eliminados a menos que a operação forneça evidências de uma perda
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Notas explicativas da administração às informações financeiras
combinadas-consolidadas pro forma para o período de nove meses
findo em 30 de setembro de 2013 (não auditadas)
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

(impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis das empresas controladas são alteradas,
quando necessário, para assegurar a consistência com as políticas adotadas pelo Grupo.
3

Objetivo da apresentação das informações financeiras
combinadas-consolidadas pro forma
Considerando que no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2013 as empresas Ouro Fino
Saúde Animal Ltda., Ouro Fino Agronegócio Ltda. e Ouro Fino Pet Ltda. eram, juntamente com a parte
relacionada Ouro Fino Química Ltda., controladas pela Ouro Fino Participações e Empreendimentos
S.A., e que o compartilhamento de serviços administrativos já existentes naquela época não ocorria nem
era formalizado, o objetivo da apresentação dessas informações financeiras combinadas-consolidadas
pro forma é unicamente ilustrar os impactos na demonstração do resultado combinado-consolidado,
caso a implementação do CSC tivesse ocorrido em 1º de janeiro de 2013.
Estas informações financeiras combinadas-consolidadas pro forma não auditadas foram preparadas e
estão sendo apresentadas conforme a Orientação Técnica OCPC 06 - Apresentação de Informações
Financeiras Pro Forma, emitida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e devem ser lidas em
conjunto com, bem como são referidas em sua totalidade e derivam das:
.

Demonstrações financeiras combinadas-consolidadas intermediárias auditadas da Ouro Fino Saúde
Animal Participações S.A. para o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2013; e

.

Contrato de rateio de despesas celebrado entre as empresas do grupo, o qual estabelece para cada
atividade administrativa relevante os critérios de rateio e a metodologia de alocação e cobrança das
despesas do CSC para cada empresa do grupo.

Estas informações financeiras pro forma não auditadas estão apresentadas apenas para fins ilustrativos
e não são, necessariamente, representativas dos resultados operacionais combinados-consolidados caso
a transação em questão não tivesse ocorrido nas datas indicadas.
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Ajustes pro forma
As informações financeiras combinadas-consolidadas pro forma são baseadas em premissas e
estimativas, as quais a Administração acredita serem razoáveis para refletir os efeitos de transações no
período compreendido entre o dia 1º de janeiro e 30 de setembro de 2013. Os critérios utilizados na
apuração dos valores do ajuste pro forma que estão formalizados conforme contrato de rateio de
despesas datado em 30 de junho pelas empresas Ouro Saúde Animal Ltda., Ouro Fino Agronegócio
Ltda., Ouro Fino Pet Ltda. e Ouro Fino Química Ltda. são como seguem:
Despesa

Critério

Despesas de Marketing - Criação

Foi adotado o número de trabalhos realizados para cada
empresa, que foi obtido por meio de relatórios sistêmicos
com as requisições de serviços de criação, e contempla o
número de trabalhos gerados no período. Por meio desta
informação foi calculado o percentual de trabalhos
realizados para cada empresa do grupo.

Despesas de Marketing – Comunicação

Tendo como base o número de empregados do
departamento dedicados a cada atividade, foi mensurado
o tempo dispendido nestas e calculada a relação
percentual aplicável ao compartilhamento. Para os
trabalhos relacionados a comunicação interna o
compartilhamento respeitou o número de empregados
total de cada empresa que recebe o serviço.

Despesa de Marketing – Diretoria e
Feiras e eventos

O percentual aplicado no compartilhamento foi apurado
com base no tempo dedicado a cada serviço realizado,
considerando-se o apontamento realizado pelos
profissionais.

Despesas de Recursos Humanos

De acordo com o número de empregados alocados em
cada empresa do grupo o departamento de recursos
humanos compartilhou as despesas totais relacionadas
ao departamento. Enquadram-se neste item as despesas
relacionadas a: recursos humanos, departamento
pessoal, seleção, treinamento, responsabilidade social,
segurança e medicina do trabalho.

Despesas de Suprimentos – Compras de
materiais produtivos

Foi considerado o tempo dispendido na negociação de
compras de cada empresa, considerando-se o volume de
compras e a complexidade nas negociações. Enquadramse neste compartilhamento as empresas produtivas,
sendo estas Ouro Fino Saúde Animal e Ouro Fino
Química.
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Despesa

Critério

Despesas de Suprimentos – Compras de
materiais não produtivos

Foi adotado o volume de compras realizado para cada
empresa, que foi obtido através da geração de relatórios
de compras de materiais não produtivos por meio do
sistema da empresa, os quais tem a informação do
número de compras realizados para cada empresa do
grupo, através desta informação foi calculado o
percentual a ser aplicado no compartilhamento.

Despesas de Diretoria de Suply Chain

O percentual aplicado no compartilhamento foi apurado
com base no tempo dedicado a cada serviço realizado,
considerando-se o apontamento realizado pelos
profissionais. As atividades de diretoria de “Sulply
Chain” compreendem a direção das seguintes atividades:
compras de materiais, armazenagem, planejamento de
produção e logística de vendas.

Despesas de importação Ouro Fino
China

O percentual aplicado no compartilhamento foi apurado
com base no tempo dedicado a cada serviço realizado,
considerando-se o apontamento realizado pelos
profissionais. As atividades correspondem às
negociações de importações da China para as empresas
produtivas Ouro Fino Saúde Animal e Ouro Fino
Química.

Despesas de controladoria

O percentual aplicado no compartilhamento foi apurado
com base no tempo dedicado a cada serviço realizado,
considerando-se o apontamento realizado pelos
profissionais. Enquadram-se nestas despesas as
relacionadas à controladoria, fiscal e projetos
financeiros.

Despesas do departamento jurídico

Foi adotado o volume de trabalhos realizados para cada
empresa, que foi obtido através de relatórios sistêmicos
com as requisições de serviços. Sob estes foram
realizadas análises de complexidade para definição do
percentual de compartilhamento.

Despesas de Suporte administrativo

Foi adotado o volume de trabalhos realizados para cada
empresa, que foi obtido por meio do número de locações
efetuadas, número de automóveis da frota, número de
telefones fixos e móveis, avaliando-se a complexidade de
cada atividade para definição do percentual a ser
aplicado.

Despesa

Critério
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Despesas de Conservação patrimonial

Foi adotado o volume de trabalhos realizados para cada
empresa, que foi obtido por meio do número de ordens
de manutenção criadas pelos solicitantes.

Despesas de Engenharia e Obras

O percentual aplicado no compartilhamento foi apurado
com base no tempo dedicado a cada serviço realizado,
considerando-se o apontamento realizado pelos
profissionais.

Despesas de Diretoria e Gerência
Administrativa

O percentual aplicado no compartilhamento foi apurado
com base na proporção do trabalho realizado por suas
equipes, que compreendem: suporte administrativo,
conservação patrimonial e engenharia e obras.

Despesas do Departamento Financeiro

Foi adotado o volume de transações realizadas e tempo
dedicado, obtido através da geração de relatórios do
sistema da Ouro Fino, com as transações efetuadas, e sob
estes foram feitas análises de complexidade para
definição do percentual de compartilhamento.

Despesas de Auditoria Interna

O percentual aplicado no compartilhamento foi apurado
com base no tempo dedicado a cada serviço realizado,
considerando-se o apontamento realizado pelos
profissionais.

Despesas de TI – Sustentação, Projeto
SAP e Gestão de projetos

De acordo com o número de usuários do sistema SAP
alocado em cada empresa do grupo foram
compartilhadas as despesas totais relacionadas ao
departamento.

Despesas de TI – Infraestrutura

De acordo com o número de equipamentos alocados em
cada empresa do grupo, foram compartilhadas as
despesas totais relacionadas ao departamento.

Despesas de Diretoria de TI

O percentual aplicado no compartilhamento foi apurado
com base na proporção do trabalho realizado por suas
equipes, que compreendem: sustentação, projeto SAP,
gestão de projetos e infraestrutura.

Despesas dos Conselhos de
Administração e Fiscal

O percentual aplicado no compartilhamento foi apurado
com base no tempo dedicado a cada atividade exercida.
*
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