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PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015

(Em milhares de reais - R$)

Nota Nota
ATIVO explicativa 2016 2015 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO explicativa 2016 2015

CIRCULANTE CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa 5 10.086    26.618    Fornecedores 66.670     39.213    

Contas a receber 6 36.734    28.593    Empréstimos e financiamentos 14 10.422     14.810    

Estoques 7 58.118    38.345    Obrigações trabalhistas e previdenciárias 12 16.707     12.323    

Impostos e contribuições a recuperar 8 5.206      5.299      Obrigações tributárias 13 8.471       4.576      
Outros créditos 6.345      2.561      Arrendamento operacional 22 2.986       2.061      

Total do ativo circulante 116.489  101.416  Contas a pagar 2.527       2.619      

Programa de fidelização 15 1.530       1.264      

NÃO CIRCULANTE Total do passivo circulante 109.313    76.866    

Imposto de renda e contribuição social diferidos 9.a) 25.815    28.338    

Imobilizado 10 98.855    60.682    NÃO CIRCULANTE
Intangível 11 4.761      2.944      Empréstimos e financiamentos 14 13.751     23.698    

Total do ativo não circulante 129.431  91.964    Provisão para riscos cíveis e trabalhistas 16 1.036       697         

Total do passivo não circulante 14.787     24.395    

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital social 17.a) 25.515     515         

Reserva de capital 80.372     363         

Reserva especial de ágio 24.825     24.825    
Prejuízos acumulados (8.892)      (13.402)   

Total do patrimônio líquido 121.820    92.119    
    

TOTAL DO ATIVO 245.920  193.380  TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 245.920    193.380  

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015

(Em milhares de reais - R$, exceto o lucro por ação)

Nota
explicativa 2016 2015

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 19 414.193   318.694   
Custo das mercadorias vendidas e dos serviços prestados 20 (243.709)  (191.352)  

  

LUCRO BRUTO 170.484   127.342   

DESPESAS OPERACIONAIS

Com vendas 20 (91.903)    (73.176)    
Gerais e administrativas 20 (72.321)    (53.199)    

Outras despesas operacionais, líquidas 20 (1.033)     (763)        
  

LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO 5.227       204          

RESULTADO FINANCEIRO

Despesas financeiras 21 (6.214)     (6.562)     

Receitas financeiras 21 8.020       7.609       
  

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA 

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 7.033       1.251       

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS 9.b) (2.523)     (1.032)     
  

LUCRO DO EXERCÍCIO 4.510       219          

LUCRO DO EXERCÍCIO POR AÇÃO - R$
Básico 24 26,73       1,40         

Diluído 24 26,73       1,40         

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015

(Em milhares de reais - R$)

2016 2015

LUCRO DO EXERCÍCIO 4.510      219         

Outros resultados abrangentes -             -             
  

RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO  EXERCÍCIO 4.510      219         

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015

(Em milhares de reais - R$)

Reserva para Reserva

Nota Capital Reserva opções outorgadas  especial Prejuízos
explicativa social de capital     reconhecidas      de ágio acumulados Total

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 515       79.818     303                         -            (13.621)      67.015     

Constituição de reserva especial de ágio -           -              -                             24.825   -                24.825     
Opções outorgadas reconhecidas 17.c) -           -              60                          -            -                60            

Lucro líquido do exercício -           -              -                             -            219            219          

      

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 515       79.818     363                         24.825   (13.402)      92.119     

Aumento de capital social 17.a) 25.000  -              -                             -            -                25.000     
Opções outorgadas reconhecidas 17.c) -           -              191                         -            -                191          

Lucro líquido do exercício -           -              -                             -            4.510         4.510       

      

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 25.515  79.818     554                         24.825   (8.892)        121.820    

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015

(Em milhares de reais - R$)

Nota
explicativa 2016 2015

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 7.033     1.251     

Ajustes para reconciliar o lucro antes do imposto de renda e da contribuição social

com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais: 

Depreciação e amortização 10 e 11 12.974   7.404     

Provisão para perdas nos estoques 7 1.426     1.682     

Opções outorgadas reconhecidas 17.c) 191        60          

Juros provisionados sobre empréstimos e financiamentos 14 4.439     5.712     

Baixa de imobilizado 10 602        252        
Programa de fidelização 15 266        241        
Provisão para riscos cíveis e trabalhistas 339        467        

Variações nos ativos e passivos operacionais:

Contas a receber (8.141)    (4.832)    
Estoques (21.199)  (8.514)    
Impostos e contribuições a recuperar 93          (3.770)    
Outros créditos (3.784)    (1.678)    
Fornecedores 24.929   13.454   
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 4.384     2.721     
Obrigações tributárias 3.895     1.065     
Arrendamento operacional 925        836        
Contas a pagar (92)         2.093     

Caixa gerado pelas atividades operacionais 28.280   17.845   
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos 14 (4.439)    (5.717)    
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 23.841   12.128   

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aplicações financeiras -         11.015   
Aquisição de imobilizado 10 (48.344)  (36.796)  
Aquisição de intangível 11 (2.694)    (1.952)    
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (51.038)  (27.733)  

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Amortização de empréstimos e financiamentos 14 (14.774)  (8.394)    

Captação de empréstimos e financiamentos 14 439        -            
Aumento de capital social 17.a) 25.000   -            

10.665   (8.394)    
  

REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (16.532)  (23.999)  

Saldo no início do exercício 26.618   50.617   
Saldo no fim do exercício 10.086   26.618   

  

REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (16.532)  (23.999)  

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Pet Center Comércio e Participações S.A. 
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PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 
(Em milhares de reais - R$, exceto quando de outra forma indicado) 

1. CONTEXTO OPERACIONAL 

a) Considerações gerais 

A Pet Center Comércio e Participações S.A. (“Companhia”) possui sede na cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Miguel Paulo Capalbo, 135, tendo 
como acionista controlador o WP XI A Fundo de Investimentos em Participações. 

A Companhia tem como atividade principal a comercialização de artigos para animais 
de estimação, como rações, alimentos, acessórios e medicamentos. A Companhia 
também comercializa animais de estimação e exóticos, bem como presta serviços nas 
áreas veterinária e de embelezamento animal. 

Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia, que atua no mercado com a marca “Petz”, 
possuía 44 lojas (32 lojas em 2015), 1 hospital veterinário, 2 lojas franqueadas e 1 
Centro de Distribuição (“CD”). Em 2016, a Companhia mudou o CD para a cidade de 
Embu das Artes, Estado de São Paulo. 

b) Reorganização societária 

Em 30 de junho de 2015, foi concluída a incorporação do então controlador Fundo 
Warburg Pincus XI Participações II S.A. (“Warburg Pincus XI”) por meio da conferência 
dos respectivos ativos e passivos de acordo com laudo de avaliação preparado por 
avaliadores independentes, sendo o principal saldo incorporado, referente a um crédito 
tributário decorrente de ágio, no montante de R$23.889, conforme demonstrado na 
nota explicativa nº 9.a). 

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

a) Declaração de conformidade 

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais compreendem aquelas incluídas 
na legislação societária brasileira e os pronunciamentos técnicos e as orientações e 
interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e 
aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. 

b) Base de elaboração 

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, conforme 
descrito nas políticas contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é baseado no 
valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. 

c) Moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras 

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados em reais (R$), 
moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras, que representa a 
moeda do principal ambiente econômico no qual a Companhia opera.  
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3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS 

a) Princípios gerais e critério de reconhecimento de receita 

Ativos, passivos, receitas e despesas são apurados de acordo com o regime de 
competência. A receita de vendas é reconhecida na demonstração do resultado quando 
os riscos e benefícios inerentes às mercadorias vendidas são transferidos aos clientes e 
quando for provável que os benefícios econômicos associados à transação fluirão para 
a Companhia. As receitas de serviços são reconhecidas à medida que os serviços são 
prestados e os riscos e benefícios correspondentes aos serviços são transferidos para 
os clientes. A receita de vendas é apresentada líquida de deduções, incluídos os 
impostos calculados sobre as vendas. 

As vendas que resultam na emissão de bônus aos clientes do programa de fidelização 
da Companhia (“Vale a Pena Ser Fiel”) são contabilizadas como receita diferida pelo 
valor justo da contrapartida recebida ou a receber, na data das vendas. A receita 
diferida é reconhecida ao resultado quando os créditos são resgatados pelos clientes e 
as obrigações cumpridas. 

b) Transações e saldos em moeda estrangeira 

As transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional da 
Companhia utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações. Os saldos 
das contas de balanço são convertidos pela taxa de câmbio vigente nas datas dos 
balanços. Os ganhos e as perdas de variação cambial resultantes da liquidação dessas 
transações e da conversão de ativos e passivos monetários denominados em moeda 
estrangeira são reconhecidos no resultado do exercício. 

c) Instrumentos financeiros 

Reconhecidos na data de negociação e inicialmente mensurados pelo valor justo. Os 
custos diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos financeiros 
são adicionados ou deduzidos do valor justo dos ativos ou passivos financeiros, 
conforme o caso, no seu reconhecimento inicial. Os custos diretamente atribuíveis à 
aquisição de ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado são 
reconhecidos imediatamente no resultado. 

Classificação 

Os ativos e passivos financeiros mantidos pela Companhia são classificados nas 
seguintes categorias, nos casos aplicáveis: (i) ativos financeiros mantidos ao valor 
justo por meio do resultado; (ii) ativos financeiros mantidos até o vencimento; 
(iii) ativos financeiros disponíveis para venda; e (iv) empréstimos e recebíveis. A 
classificação depende da finalidade para a qual os ativos e passivos financeiros foram 
adquiridos ou contratados. 

Ativos financeiros 

Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, a Companhia possuía instrumentos financeiros 
classificados como empréstimos e recebíveis, que compreendem os ativos financeiros 
não derivativos com recebimentos fixos ou determináveis não cotados em um mercado 
ativo. São considerados nessa categoria caixa e equivalentes de caixa (nota explicativa 
nº 5), e contas a receber (nota explicativa nº 6). 

Passivos financeiros 

Os passivos financeiros são classificados como avaliados ao custo amortizado utilizando 
o método da taxa efetiva de juros. Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, são 
representados por empréstimos e financiamentos, saldos a pagar a fornecedores, os 
quais são apresentados pelo valor original, acrescido, quando aplicável, de juros e 
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variações monetárias e cambiais incorridos até as datas dos balanços. 

Método da taxa efetiva de juros 

Utilizado para calcular o custo amortizado de um instrumento da dívida e alocar sua 
receita de juros ao longo do exercício correspondente. A taxa efetiva de juros é aquela 
que desconta os recebimentos de caixa futuros estimados, incluindo todos os 
honorários e valores pagos ou recebidos que sejam parte integrante da taxa efetiva de 
juros, os custos da transação e outros prêmios ou deduções, durante a vida estimada 
do instrumento da dívida ou, quando apropriado, durante um período menor, para o 
valor contábil líquido na data do reconhecimento inicial. 

Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros 
mensurados ao valor justo por meio do resultado são registrados na demonstração do 
resultado, nas rubricas “Receitas financeiras” ou “Despesas financeiras”, 
respectivamente, no exercício em que ocorrem. 

Compensação de instrumentos financeiros 

Ativos e passivos financeiros são compensados, e o valor líquido é reportado no 
balanço patrimonial quando há um direito legalmente aplicável de compensar os 
valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar 
o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 

d) Caixa e equivalentes de caixa 

Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras 
realizáveis em até 90 dias da data da aplicação, ou consideradas de liquidez imediata 
ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um 
insignificante risco de mudança de valor, e são registrados pelos valores de custo 
acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o 
seu valor de mercado ou de realização. 

e) Contas a receber e provisão para créditos de liquidação duvidosa 

As contas a receber são registradas e mantidas no balanço patrimonial pelo valor 
nominal dos títulos representativos desses créditos. São compostas também pelos 
recebíveis dos franqueados, sendo o risco de realização avaliado pela Administração, 
que, quando necessário, constitui provisão para créditos de liquidação duvidosa com 
base na avaliação individual dos créditos, na análise da conjuntura econômica e no 
histórico de perdas registradas por faixa de vencimento. 

As vendas efetuadas pela Companhia são substancialmente à vista e podem ser 
parceladas pelos clientes em até dez vezes por meio dos cartões de crédito 
conveniados, sendo o preço praticado nas vendas a prazo o mesmo praticado nas 
vendas à vista. Devido ao fato de o desconto financeiro a valor presente a taxas de 
mercado não ser relevante, a Companhia não registrou o ajuste a valor presente dos 
créditos a receber de clientes decorrentes de suas vendas a prazo. 

f) Estoques 

Registrados pelo custo médio de aquisição, ajustado aos valores de realização e das 
eventuais perdas, quando aplicável. Os detalhes estão divulgados na nota explicativa 
nº 7. 

g) Imobilizado 

Registrado ao valor de custo de aquisição, deduzido de depreciação e, quando 
aplicável, de perda por redução ao valor de recuperação. A depreciação inicia-se 
quando da abertura da loja e do início da utilização dos ativos. 
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A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo pelo método 
linear, conforme as taxas demonstradas na nota explicativa nº 10. A depreciação das 
benfeitorias em imóveis de terceiros é calculada com base no prazo dos contratos de 
aluguel firmados com terceiros. A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos 
de depreciação são revisados nas datas dos balanços, e o efeito de quaisquer 
mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. 

Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios 
econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas 
na venda ou baixa de um item do imobilizado são determinados pela diferença entre os 
valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo e são reconhecidos no resultado. 

h) Intangível 

Os ativos intangíveis com vida útil definida adquiridos separadamente são registrados 
ao custo, deduzido da amortização e, quando aplicável, das perdas por redução ao 
valor recuperável. A amortização é reconhecida linearmente com base na vida útil 
estimada dos ativos, conforme as taxas demonstradas na nota explicativa nº 11. 

A vida útil estimada e o método de amortização são revisados no final do exercício, e o 
efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. 

i) Redução ao valor recuperável de ativos tangíveis e intangíveis 

A Companhia analisa anualmente se existem evidências de que o valor contábil de um 
ativo não será recuperado. Caso tais evidências estejam presentes, estima o valor 
recuperável do ativo, que é o maior valor entre: (i) seu valor justo menos os custos 
que seriam incorridos para vendê-lo; e (ii) seu valor de uso. O valor de uso é 
equivalente aos fluxos de caixa descontados (antes dos impostos) derivados do uso 
contínuo do ativo. Quando o valor residual contábil do ativo excede seu valor 
recuperável, é reconhecida redução (provisão) do saldo contábil desse ativo 
(“impairment”). 

Para fins de avaliação do valor recuperável, os ativos são agrupados nos níveis mais 
baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades 
Geradoras de Caixa - UGCs), que, no caso da Companhia, representam cada uma de 
suas lojas. 

j) Arrendamentos 

A classificação dos contratos de arrendamento entre financeiro e operacional é 
realizada pela Companhia no momento da sua contratação. Os arrendamentos são 
classificados como financeiros sempre que os termos do respectivo contrato 
transferirem substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade do bem para 
o arrendatário. 

Os arrendamentos nos quais uma parcela significativa dos riscos e benefícios da 
propriedade é retida pelo arrendador são classificados como arrendamentos 
operacionais. Os pagamentos efetuados para arrendamentos operacionais são 
registrados como despesa do exercício pelo método linear, durante o exercício do 
arrendamento. 

Quando aplicável, os arrendamentos financeiros são capitalizados no balanço 
patrimonial no início do arrendamento pelo menor valor entre o valor justo do bem 
arrendado e o valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento. 

Cada parcela paga do arrendamento financeiro é alocada, parte ao passivo e parte aos 
encargos financeiros a apropriar, para que, dessa forma, seja obtida uma taxa de juros 
efetiva constante sobre o saldo da dívida em aberto. As obrigações correspondentes, 
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líquidas dos encargos financeiros, são classificadas nos passivos circulante e não 
circulante de acordo com o prazo do contrato. O bem do imobilizado adquirido por 
meio de arrendamentos financeiros é depreciado durante a vida útil-econômica do 
ativo, conforme as taxas mencionadas na nota explicativa nº 10, ou de acordo com o 
prazo do contrato de arrendamento, quando este for menor. 

k) Provisão para riscos cíveis e trabalhistas 

Reconhecida quando a Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada 
como resultado de eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos seja 
necessária para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com segurança. 
Quando aplicável, a provisão é quantificada ao valor presente do desembolso esperado 
para liquidar a obrigação, usando a taxa adequada de desconto de acordo com os 
riscos relacionados ao passivo ou pelo montante estimado das perdas prováveis, 
observada sua natureza e apoiada na opinião dos advogados da Companhia, conforme 
demonstrado na nota explicativa nº 16. 

l) Imposto de renda e contribuição social 

A despesa com Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido - CSLL representa a soma dos impostos correntes e diferidos. 

Impostos correntes 

A provisão para IRPJ e CSLL está baseada no lucro tributável do exercício. O lucro 
tributável difere do lucro apresentado na demonstração do resultado porque exclui 
receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de excluir 
itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente. A alíquota de IRPJ é de 
15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R$240, e a 
da CSLL é de 9% sobre o lucro tributável. 

A despesa de IRPJ e CSLL correntes é calculada com base nas leis e nos normativos 
tributários promulgados nas datas dos balanços, de acordo com os regulamentos 
tributários brasileiros. A Administração avalia periodicamente as posições assumidas 
na declaração de renda com respeito a situações em que a regulamentação tributária 
aplicável está sujeita à interpretação que possa ser eventualmente divergente e 
constitui provisões, quando adequado, com base nos valores que espera pagar ao 
Fisco. 

Impostos diferidos 

O IRPJ e a CSLL diferidos (“impostos diferidos”) são reconhecidos sobre as diferenças 
temporárias no fim do exercício entre os saldos de ativos e passivos reconhecidos nas 
demonstrações financeiras e as bases fiscais correspondentes usadas na apuração do 
lucro tributável, incluindo saldo de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição 
social, quando aplicável. 

A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada nas datas dos 
balanços, e, quando não for mais provável que lucros tributáveis futuros estarão 
disponíveis para permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo 
é ajustado pelo montante que se espera ser recuperado. 

m) Programa de fidelização 

O programa de fidelização é registrado na rubrica “Programa de fidelização” (“Vale a 
Pena Ser Fiel”) pelo valor justo dos pontos acumulados e reconhecido no resultado pela 
efetiva utilização dos créditos pelos clientes, pela expiração do direito de uso dos 
créditos ou pela amortização de parte do saldo, relativa à expectativa de expiração do 
direito de uso dos pontos, calculada com base histórica de ocorrências.  
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n) Ajuste a valor presente de passivos 

Os passivos de curto prazo, quando relevantes, devem ser ajustados a valor presente; 
entretanto, após a avaliação dos efeitos do ajuste a valor presente decorrente das 
compras a prazo com fornecedores, a Administração da Companhia concluiu que os 
impactos são irrelevantes. 

o) Lucro líquido por ação 

Conforme o pronunciamento técnico CPC 41 - Resultado por Ação, o resultado deve ser 
apresentado como básico e diluído, conforme divulgado na nota explicativa nº 24. 

p) Pagamento baseado em ações 

Reconhecido como despesa no resultado, pelo valor justo, durante o exercício no qual 
o direito é adquirido, após o atendimento a determinadas condições específicas, 
conforme nota explicativa nº 17.c). 

q) Normas e interpretações novas e revisadas já emitidas e ainda não adotadas 

As novas normas internacionais de relatório financeiro (“International Financial 
Reporting Standards - IFRS”) emitidas pelo “International Accounting Standards Board 
- IASB” e pelo CPC já emitidas que ainda não estão em vigor são as seguintes: 

 IFRS 15/CPC 47- Receita de Contratos com Clientes: introduz novas exigências 
para o reconhecimento da receita de bens e serviços (em vigor para exercícios 
iniciados em ou após 1º de janeiro de 2018). 

 IFRS 9/CPC 48 - Instrumentos Financeiros: introduz novas exigências para a 
classificação, mensuração e baixa de ativos e passivos financeiros (em vigor para 
exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2018). 

 IFRS 16 - Arrendamento mercantil: Requer o reconhecimento dos arrendamentos 
mercantis operacionais nos mesmos formatos dos arrendamentos mercantis 
financeiros, mantendo exceções para arrendamentos de curto prazo e itens de valor 
baixo. (em vigor para exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2019). 

A Administração da Companhia está avaliando essas novas IFRSs / CPCs e os impactos 
dos pronunciamentos mencionados anteriormente  

4. PRINCIPAIS JULGAMENTOS E ESTIMATIVAS CONTÁBEIS 

Na aplicação das políticas contábeis descritas na nota explicativa nº 3, a Administração 
deve fazer julgamentos e elaborar estimativas a respeito dos valores contábeis dos ativos 
e passivos que não são facilmente obtidos de outras fontes. As estimativas e premissas 
contábeis são continuamente avaliadas e baseiam-se na experiência histórica e em outros 
fatores, incluindo expectativas de eventos futuros considerados razoáveis nas 
circunstâncias. Os resultados efetivos podem diferir dessas estimativas. 

Os efeitos decorrentes das revisões feitas nas estimativas contábeis são reconhecidos no 
exercício em que as estimativas são revisadas, se a revisão afetar apenas esse exercício, 
ou também em exercícios posteriores, se a revisão afetar tanto o exercício corrente 
presente quanto os exercícios futuros. 

As estimativas e premissas que apresentam risco significativo, com probabilidade de 
causar um ajuste relevante nos valores contábeis dos ativos e passivos para o próximo 
exercício financeiro, estão contempladas a seguir: 
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a) Reconhecimento da receita de vendas 

Para fazer esse julgamento, a Administração levou em consideração o critério 
detalhado de reconhecimento da receita oriunda da venda de mercadorias e, em 
particular, se a Companhia havia transferido aos clientes os principais riscos e 
benefícios da propriedade das mercadorias.  

b) Redução dos valores de recuperação dos ativos 

Nas datas dos balanços, a Companhia revisa os saldos dos bens do ativo imobilizado, 
avaliando a existência de indicativos de que esses ativos tenham sofrido redução em 
seus valores de recuperação (valor em uso). Na existência de tais indicativos, a 
Administração efetua uma análise detalhada do valor recuperável para cada ativo por 
meio do cálculo do fluxo de caixa futuro individual descontado a valor presente, 
ajustando o saldo do respectivo ativo, quando necessário. 

c) Provisão para perdas nos estoques 

Estimada com base no percentual histórico de perdas na execução do inventário físico 
de lojas e do centro de distribuição, além de considerar produtos com giro lento ou não 
vendáveis. 

d) Provisão para créditos de liquidação duvidosa 

Na avaliação da provisão, são utilizadas bases históricas de inadimplência, prazos de 
recebimento e volumes de perdas incorridas, ajustadas conforme o julgamento da 
Administração, quando as condições atuais da economia indicam que perdas reais são 
superiores ou inferiores àquelas sugeridas pela base histórica. As proporções de 
inadimplência e de perdas e os prazos estimados para recuperações futuras são 
regularmente analisados com os resultados reais a fim de confirmar sua aderência. As 
perdas são reconhecidas no resultado, quando aplicável. 

e) Vida útil dos bens do imobilizado 

A Companhia revisa a vida útil estimada dos bens do imobilizado anualmente nas datas 
dos balanços. Quando aplicável, os efeitos decorrentes de alterações na vida útil 
remanescente são registrados prospectivamente. 

5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

 2016 2015 
     
Caixa 131 111 
Bancos conta movimento 1.150 724 
Aplicações financeiras (*) 8.805 25.783 
Total 10.086 26.618 
     
(*) Representadas por Compromissadas e Certificados de Depósito Bancário - CDBs e remuneradas a uma taxa 

média de 96,63% da variação do Certificado de Depósito Interbancário - CDI, as quais são prontamente, 
por força de compromisso de recompra, conversíveis em um montante conhecido de caixa e sujeitas a um 
risco insignificante de mudança de valor. 

6. CONTAS A RECEBER 

 2016 2015 
     
Operadoras de cartões de crédito e débito (a) 33.170 26.111 
Duplicatas a receber 1.804 776 
Partes relacionadas - nota explicativa nº 18 1.760 1.706 
Total 36.734 28.593 
(a) apresentadas líquidas das taxas de administração por elas cobradas. 
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A Companhia antecipa os recebíveis de cartão de crédito com as administradoras sem 
nenhum direito de regresso nem coobrigação relacionada. 

No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, a Companhia antecipou recebíveis, no 
montante de R$55.495, gerando encargos conforme demonstrado na nota explicativa nº 
21. 

A exposição máxima ao risco de crédito nas datas dos balanços é o valor contábil de cada 
faixa de idade de vencimento dos títulos a receber, conforme demonstrado a seguir: 

 2016 2015 
     
Vencidos 15 574 
A vencer:   

De 1 a 30 dias 23.353 19.199 
De 31 a 60 dias 5.403 4.781 
De 61 a 90 dias 4.210 1.746 
Acima de 90 dias 3.753 2.293 

Total 36.734 28.593 

7. ESTOQUES 

 2016 2015 
     
Mercadorias para revenda 57.297 39.124 
Mercadorias em trânsito 886 602 
Estoques em poder de terceiros 293 151 
Material de uso e consumo 22 150 
Adiantamento de importação 1.046 - 
   59.544 40.027 
Provisão para perdas (1.426) (1.682) 
Total 58.118 38.345 
     
O custo dos estoques vendidos reconhecido ao resultado do exercício findo em 31 de 
dezembro de 2016 é de R$243.709 (R$191.352 em 31 de dezembro de 2015). 

Movimentação da provisão para perdas 

 2016 2015 
     
Saldo inicial (1.682) (1.066) 
Adição (10.470) (5.831) 
Realização da perda 9.044 4.149 
Reversão 1.682 1.066 
Saldo final (1.426) (1.682) 
     



Pet Center Comércio e Participações S.A. 

17 

8. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 

 2016 2015 
     
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - Substituição 

Tributária ICMS ST 3.866 2.280 
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 895 2.040 
IRPJ 284 284 
CSLL 109 109 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS 10 333 
Programa de Integração Social - PIS e Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social - COFINS - 140 
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI 42 113 
Total 5.206 5.299 
     

9. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

a) IRPJ e CSLL diferidos 

 2016 2015 
   
Benefício fiscal do ágio (i) 16.722 21.500 
Mais-valia de ativos (ii) (384) (449) 
Provisão para perdas nos estoques 344 341 
Programa vale a pena ser fiel 520 430 
Provisão para riscos cíveis e trabalhistas 352 237 
Plano de opção de compra de ações 182 124 
Provisão de participação nos lucros e resultados 1.520 512 
Outras  1.344 2.084 
Prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social 5.215 3.559 
Total 25.815 28.338 
     
(i) Conforme descrito na nota explicativa nº 1, a Companhia concluiu, em 30 de junho 

de 2015, o processo de incorporação do seu então controlador Warburg Pincus XI. 
Nesse acervo estava registrado um crédito tributário decorrente de ágio no 
montante de R$70.263, líquido de provisão contábil para redução do ágio ao valor 
do respectivo benefício fiscal recuperável, remanescendo, assim, o montante de 
R$23.889, conforme demonstrado a seguir: 

Ágio pago na aquisição da Companhia, registrado no controlador 
Warburg Pincus XI 70.263 

Provisão para redução ao benefício fiscal (46.374) 
Benefício fiscal 23.889 
Amortização:  

Efeito de imposto de renda e contribuição social - 2015 (2.389) 
Efeito de imposto de renda e contribuição social - 2016 (4.778) 

Saldo de imposto de renda e contribuição social diferidos 16.722 
    
A amortização fiscal decorrente dessa transação está prevista para ocorrer em 60 
meses. A amortização nos respectivos exercícios foi debitada à despesa de imposto 
de renda e contribuição social diferidos. 

(ii) Ainda como consequência da incorporação do seu controlador, foram 
reconhecidos na Companhia os efeitos do imposto de renda diferido sobre a 
mais-(menos-)valia de determinados ativos, conforme descrito nas notas 
explicativas nº 10 e nº 11, também registrados no acervo incorporado. 
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Imposto de renda e contribuição social diferidos, provenientes de prejuízo fiscal, base 
negativa de contribuição social e diferenças temporárias, para o exercício findo em 31 
de dezembro de 2016, com base nas projeções elaboradas pela Administração, cuja 
estimativa de realização está assim composta: 

Ano Valor 
    
2017 45 
2018 3.269 
2019 7.975 
2020 em diante 14.526 
Total 25.815 
    

b) Conciliação do crédito de imposto de renda e contribuição social 

 2016 2015 
     
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 7.033 1.251 
Alíquota nominal - % 34% 34% 
Expectativa de despesa de imposto de renda e contribuição 

social pela alíquota nominal (2.391) (425) 
Adições permanentes, líquidas das exclusões (132) (607) 
Amortização fiscal do ágio 4.778 2.389 
Créditos de imposto de renda diferido sobre prejuízo fiscais e base 

negativa negativa de contribuição social (4.778) (2.389) 
Despesa de imposto de renda e contribuição social no resultado 

do exercício (2.523) (1.032) 

     

Diferido (2.523) (1.032) 
   

 
10. IMOBILIZADO 

 Taxa média 2016 2015 
 anual de 

Custo 
Depreciação 
acumulada 

Valor 
líquido Custo 

Depreciação 
acumulada 

Valor 
líquido  depreciação - % 

          
Benfeitorias em 

imóveis de 
terceiros (*) 

 
 80.176  (15.548) 

 
64.628  44.101 (7.269) 36.832 

Móveis e utensílios 10 19.728  (2.619)  17.109  11.694 (1.265) 10.429 
Máquinas e 

equipamentos 10 10.974  (2.047)  8.927  9.508 (1.233) 8.275 
Veículos 20  1.252  (758)   494  1.190 (495) 695 
Instalações 20  630  (324)  306  630 (261) 369 
Equipamentos de 

informática 20 
 

 6.069  
 

(1.873) 
 

 4.196  3.929 (945) 2.984 
Imobilizado de 

terceiros -  3.195  -  3.195  1.098 - 1.098 
Total  122.024 (23.169)  98.855  72.150 (11.468) 60.682 
          
(*) A depreciação é calculada linearmente, com base no prazo dos contratos de aluguel firmados com terceiros, 

que variam de 5 a 20 anos. 
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A movimentação do imobilizado no exercício foi como segue: 

 
Saldo em 

2014 Adições 
Saldo 

incorporado (*) Baixas Transferência 
Saldo em 

2015 
         
Custo:       

Benfeitorias em 
imóveis de terceiros 20.730 23.960 - (518) (71) 44.101 

Móveis e utensílios 5.833 6.391 (441) (4) (85) 11.694 
Máquinas e 

equipamentos 4.051 3.525 1.818 (111) 225 9.508 
Veículos 935 - 241 (28) 42 1.190 
Instalações 691 66 - - (127) 630 
Equipamentos de 

informática 1.857 2.118 (39) (24) 16 3.928 
Imobilizado de 

terceiros 363 736 - - - 1.099 

Total do custo 34.460 36.796 1.579 (685) - 72.150 
Depreciação:       

Benfeitorias em 
imóveis de terceiros (2.902) (4.784) - 417 - (7.269) 

Móveis e utensílios (622) (710) 66 1 - (1.265) 
Máquinas e 

equipamentos (443) (526) (273) 9 - (1.233) 
Veículos (228) (201) (72) 6 - (495) 
Instalações (192) (69) - - - (261) 
Equipamentos de 

informática (408) (549) 12 - - (945) 
Total da depreciação (4.795) (6.839) (267) 433 - (11.468) 
Total do imobilizado 29.665 29.957 1.312 (252) - 60.682 
          

 

 
Saldo em 

2015 Adições Baixas Transferência 
Saldo em 

2016 
        
Custo:      

Benfeitorias em imóveis de terceiros 44.101  34.616  (411)   1.871   80.177  
Móveis e utensílios 11.694  8.034  - -  19.728  
Máquinas e equipamentos 9.508  3.415  (21)  (1.929)   10.973  
Veículos 1.190  62  - -  1.252  
Instalações 630 - - -  630  
Equipamentos de informática 3.928  2.164  - (23)   6.069  
Imobilizado de terceiros 1.099  2.496  (481)  81   3.195  

Total do custo 72.150  50.787  (913)  -  122.024  
        
Depreciação:      

Benfeitorias em imóveis de terceiros (7.269) (8.482)   302  (189)  (15.638)  
Móveis e utensílios (1.265) (1.421)   9  - (2.677)  
Máquinas e equipamentos (1.233) (875)  -  189  (1.919)  
Veículos (495) (234)  - - (729)  
Instalações (261) (63)  - - (324) 
Equipamentos de informática (945) (937)  - - (1.882)  

Total da depreciação (11.468) (12.012)   311  -    (23.169)  
Total do imobilizado 60.682  38.775  (602)  -     98.855 
         
(*)  Conforme descrito na nota explicativa nº 1, a Companhia concluiu, em 30 de junho de 2015, o processo de 

incorporação do seu então controlador Warburg Pincus XI. Como consequência do processo de 
incorporação, foram registrados saldos referentes à mais-(menos-) valia de ativos, os quais estão 
registrados em cada um dos grupos para os quais foram identificados. 

Avaliação do valor recuperável 

Os testes de recuperação são realizados anualmente conforme descrito na nota explicativa 
nº 3. 

No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, a Companhia não identificou fatores 
internos e externos que levassem à necessidade de reconhecimento de perda por redução 
ao valor recuperável. 
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Ativos cedidos em garantia 

Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, a Companhia não possuía bens do ativo 
imobilizado dados em garantia ou penhora em operações de empréstimos e 
financiamentos bancários, tampouco arrolados em defesa de processos judiciais, exceto 
pelas obrigações assumidas por meio de contratos de arrendamento financeiro que estão 
garantidas pela titularidade do arrendador sobre os ativos arrendados e os ativos 
imobilizados das lojas de Sorocaba e Granja Viana, dadas em garantia do contrato de 
locação, nos montantes de R$134 e R$243, respectivamente. 

11. INTANGÍVEL 

 Taxa média 2016 2015 
 anual de  Amortização Valor  Amortização Valor 
 amortização - % Custo acumulada líquido Custo acumulada líquido 
          
Licença de software 15 2.945  (967)   1.978  2.066 (492) 1.574 
Projetos de T.I. 10 3.414  (781)  2.633  1.564 (306) 1.258 
Marca -  34  -    34  12 - 12 
Direito de imagem - 28 - 28 - - - 
Acordo de não 

competição (*) 10 124  (36)   88  124 (24) 100 
Total  6.545 (1.784)   4.761  3.766 (822) 2.944 
          
A movimentação do intangível no exercício foi como segue: 

 Saldo em  Saldo  Saldo em 
 2014 Adições incorporado (*) Baixas 2015 
        
Custo:      

Licença de software 978 1.088 - - 2.066 
Projetos 700 864 - - 1.564 
Marca 3.362 - - 3.350 12 
Provisão para baixa da marca (3.350) - - (3.350) - 
Outros intangíveis - - 124 - 124 

Total do custo 1.690 1.952 124 - 3.766 
        
Amortização:      

Licença de software (139) (353) - - (492) 
Projetos (100) (206) - - (306) 
Outros intangíveis -      (6) (18) - (24) 

Total da amortização  (239)  (565) (18)         -  (822) 

Total do intangível 1.451 1.387 106          - 2.944 

        
 

 Saldo em   Saldo em 
 2015 Adições Transferência 2016 
       
Custo:     

Licença de software 2.066 917 (38) 2.945 
Projetos 1.564 1.811 38 3.413 

Marca 12 23 - 35 

Direito de imagem - 28 - 28 

Outros intangíveis 124 - - 124 

Total do custo 3.766 2.779 - 6.545 
       
Amortização:     

Licença de software (492) (475) - (967) 
Projetos (306) (475) - (781) 
Outros intangíveis (24) (12) - (36) 

Total da amortização (822) (962) - (1.784) 
Total do intangível 2.944 1.817 - 4.761 
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(*)  Conforme descrito na nota explicativa nº 1.b), a Companhia concluiu, em 30 de junho de 2015, o processo 
de incorporação do seu então controlador Warburg Pincus XI. Como consequência do processo de 
incorporação foram registrados saldos referentes a mais valia de ativos e estão registrados no grupo 
“Outros intangíveis”. 

12. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 

 2016 2015 
     
Provisão de férias 6.484 4.984 
Provisão de participação nos lucros e resultados 4.456 1.507 
Salários a pagar 2.169 3.454 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS a recolher 515 387 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a recolher 1.827 1.331 
Outros 1.256 660 
Total 16.707 12.323 
     

13. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 

 2016 2015 
     
ICMS 2.601 2.549 
Imposto Sobre Serviços – ISS 92 81 
Impostos retidos 249 231 
PIS e COFINS 5.145 1.655 
Outros 384 60 
Total 8.471 4.576 
     

14. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

Descrição Encargos Vencimento Garantias 2016 2015 
        
Arrendamentos 

mercantis financeiros: 
   

  
 
Banco Bradesco 

 
14,16% a 15,12% a.a. 

Janeiro/2015 a 
junho/2016 

Equipamentos  
e utilitários - 84 

        
Capital de giro:      

Banco Bradesco 11,22% a.a. Agosto/2016 Cessão fiduciária - 1.026 
Banco Bradesco 10,76% a.a. Outubro/2016 Cessão fiduciária - 1.204 
Banco Bradesco 10,82% a.a. Fevereiro/2017 Cessão fiduciária 132 875 
Banco Bradesco 11,75% a.a. Março/2017 Cessão fiduciária 297 1.405 
Banco Santander 11,35% a.a. Abril/2017 Cessão fiduciária 412 1.560 
Banco Santander 10,03% a.a. Outubro/2017 Cessão fiduciária 893 1.696 
Banco Santander 10,03% a.a. Dezembro/2017 Cessão fiduciária 963 1.837 
Banco Santander 1,95% a.a. + Selic anual Outubro/2019 Cessão fiduciária 21.299 28.821 
Banco DLL Sem Juros Abril/2017 Licenças 177 - 

Total    24.173 38.508 
        
Passivo circulante    10.422 14.810 
Passivo não circulante    13.751 23.698 
         
A movimentação dos empréstimos e financiamentos no exercício foi como segue: 

 2016 2015 
     
Saldo inicial 38.508 46.907 
Captação de empréstimos 439 - 
Amortizações de principal   (14.774) (8.394) 
Amortizações de encargos financeiros (4.439) (5.717) 
Encargos financeiros incorridos 4.439 5.712 
Saldo final 24.173 38.508 



Pet Center Comércio e Participações S.A. 

22 

Em 31 de dezembro de 2016, os montantes classificados no passivo não circulante têm a 
seguinte composição por ano de vencimento: 

Ano Valor 
    
2018 7.510 
2019 6.241 

Total 13.751 
    
A Companhia possui contrato de empréstimo com cláusulas restritivas determinando 
níveis máximos de endividamento e alavancagem, que devem ser cumpridas anualmente, 
conforme segue: 

 A relação entre a dívida financeira líquida menos recebíveis de cartões de crédito e de 
débito (*) e o “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization – 
EBITDA” – ajustado não deve ser maior ou igual a 2,5x. 

(*) Dívida financeira líquida: é o resultado de todas as obrigações financeiras, 
empréstimos bancários (de curto e longo prazos), deduzido o saldo de: (a) caixa e 
equivalentes de caixa; e (b) aplicações financeiras. 

Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia está adimplente com as referidas cláusulas. 

15. PROGRAMA DE FIDELIZAÇÃO 

O programa de fidelização “Vale a Pena Ser Fiel” promove as compras de produtos efetuadas 
pelos clientes nas lojas, que são transformadas em crédito para compras futuras. 

De acordo com o regulamento do programa, para as compras acima de R$200,00 é 
concedido um bônus de 10% do valor pago, para ser utilizado única e exclusivamente no 
mês subsequente ao da compra, em qualquer loja.  

O valor justo é calculado com base nos valores obtidos pelos clientes, no ato da compra, 
ajustado por uma parcela relacionada à expectativa de utilização, a qual é amortizada 
proporcionalmente à utilização real do bônus. 

A receita de vendas, alavancada pelo programa de fidelização, é registrada em receita 
diferida e reconhecida ao resultado, conforme descrito nas notas explicativas nº 3.a) e 3.m). 

Em 31 de dezembro de 2016, a receita diferida do programa de fidelização é de R$1.530 
(R$1.264 em 31 de dezembro de 2015), e o efeito no resultado do exercício foi de R$266 
(R$241 em 31 de dezembro de 2015). 

16. PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS E TRABALHISTAS 

Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia possuía riscos de natureza cível e trabalhista, 
cuja possibilidade de desfecho foi considerada desfavorável pela Administração, amparada 
por seus assessores jurídicos externos e pela controladoria interna, sendo: 

 2016 2015 
     
Trabalhistas (a) 864 676 
Cível (b) 172 21 
Saldo final 1.036 697 
     
(a) A Companhia é parte passiva de reclamações trabalhistas movidas por ex-funcionários 

e terceiros, cujos pedidos, em sua maioria, se constituem em pagamentos de verbas 
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rescisórias, adicionais salariais, horas extras e verbas devidas em razão de 
responsabilidade subsidiária. A provisão também envolve valores relacionados ao 
recolhimento previdenciário de INSS e IRRF. 

(b) A provisão de risco cível está relacionada a pedido de indenizações por supostos 
incidentes ocorridos em lojas. 

Atualmente, a Companhia possui processos com probabilidade de perda possível no 
montante de R$2.407 (R$2.677 em 31 de dezembro de 2015), sendo R$1.077 (R$957 em 
31 de dezembro de 2015) de processos tributários, R$1.271 (R$1.779 em 31 de dezembro 
de 2015) de processos trabalhistas e R$180 (R$169 em 31 de dezembro de 2015) de 
processos cíveis. 

17. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

a) Capital social 

Em 31 de dezembro de 2016, o capital social de R$25.515 é representado por 168.859 
ações, sem valor nominal, assim distribuídas: 

 Ações Valor 
Expresso 
em reais Descrição Ordinárias Total 

      
WP XI A Fundo de Investimentos em Participações 90.630 90.630 25.257.679 
FHZ Participações Ltda. 78.229 78.229 257.679 
Total 168.859 168.859 25.515.358 
      
Em 4 de dezembro de 2016, o acionista WP XI A Fundo de Investimentos em Participações 
(“Warburg Pincus XI”) aumentou o capital social da Companhia no montante de 
R$25.000, por meio de emissão de 12.400 ações ordinárias. Desta forma, o Warburg 
Pincus XI passou a deter 53,67% do capital social total e votante da Companhia. 

b) Reserva de capital 

Em 6 de dezembro de 2013, o Warburg Pincus XI adquiriu da FHZ ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal e subscreveu novas ações ordinárias, nominativas e 
sem valor nominal de emissão da Companhia, no total de 78.230. Dessa forma, o 
Warburg Pincus XI passou a deter ações representativas de 50% mais uma ação do 
capital social total e votante da Companhia. 

O preço de emissão total pela subscrição foi de R$80.004, totalmente integralizado em 
moeda corrente nacional ao patrimônio da Companhia, sendo R$186 como aumento do 
capital social da Companhia e R$79.818 destinados à rubrica “Reserva de capital”. Na 
mesma data, foi emitido um bônus de subscrição a favor do Warburg Pincus XI, 
conferindo-lhe o direito de subscrever o número de ações ordinárias, nominativas e 
sem valor nominal de emissão da Companhia conforme fórmulas predefinidas no 
mencionado bônus de subscrição, bem como foi pago o preço de subscrição definido no 
Contrato de Compra e Venda firmado pelas partes em 16 de agosto de 2013. 

c) Reserva para plano de opção de compra de ações 

No âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações (“Plano”), aprovado em Assembleia 
Geral Extraordinária realizada em 6 de dezembro de 2013, determinados membros da 
Administração e os executivos da Companhia (“Participantes”) são elegíveis a 
participar do plano de opções de compra de ações preferenciais de emissão da 
Companhia (“Opção”), concedendo a eles a possibilidade de investirem e se tornarem 
sócios da Companhia.  
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O Conselho de Administração poderá criar, periodicamente, Programas de Opção de 
Compra de Ações (“Programas”), nos quais serão definidos: (i) os termos e as 
condições de cada outorga de Opções; (ii) as pessoas às quais as Opções serão 
concedidas (Participantes); (iii) o número, o percentual e a espécie de ações da 
Companhia que os Participantes terão o direito de subscrever com o exercício da 
Opção; (iv) os prazos (mínimo e máximo) para o exercício da Opção; (v) o eventual 
escalonamento das Opções concedidas em lotes sujeitos a prazos mínimos; e 
(vi) quaisquer restrições às ações recebidas pelo exercício de Opções e disposições 
sobre penalidades eventualmente aplicáveis, observadas as linhas básicas 
estabelecidas no Plano. 

O preço de exercício fixado está sujeito à variação do CDI, desde 6 de dezembro de 
2013 até a data do efetivo pagamento, com carência para livre negociação após cinco 
anos da data de outorga das Opções. O exercício das Opções poderá ser antecipado 
integralmente em caso de ocorrência de um “Evento de Liquidez”. 

As Opções serão exercidas por meio da emissão de novas ações e/ou pela alienação de 
ações em tesouraria detidas pela Companhia, conforme Opção a ser tomada pelo 
Conselho de Administração quando do exercício. 

Enquanto não forem exercidas e convertidas em ações, as Opções não farão jus a 
dividendos ou juros sobre o capital próprio, nem outro direito patrimonial ou político na 
Companhia. 

O valor justo para os Planos de Opção de Compra de Ações foi calculado na data de 
outorga de cada plano com base no método “Black and Scholes”. Os efeitos foram 
refletidos nas despesas operacionais, no resultado, e na rubrica “Reservas de lucros”, 
no patrimônio líquido, como segue: 

Data da outorga e programa 
No exercício findo 
em 31/12/2016 

Valores a registrar em 
exercícios futuros 

     
31 de janeiro de 2014 - Primeiro Programa 49 42 
31 de janeiro de 2015 - Segundo Programa 68 73 
25 de fevereiro de 2016 - Terceiro Programa 74 148 
Total 191 264 
     
A movimentação das opções de compra de ações para o exercício findo em 31 de 
dezembro de 2016 está apresentada a seguir: 

 
Primeiro  
Programa 

Segundo  
Programa 

Terceiro 
Programa Total 

       
Total de opção de compra de ações 3.520 1.188 400 5.108 
Outorga de opções adicionais - 554 470 1.024 
Opções canceladas (2.077) (160) - (2.237) 
Saldo atual do número de opções de compra de 

ações em 31 de dezembro de 2016 1.443 1.582 
 

870 
 

3.895 

     

Na determinação do valor justo das opções de compra de ações, foram utilizadas as 
seguintes premissas econômicas: 

 
Primeiro  

Programa 
Segundo  
Programa 

Terceiro  
Programa 

      
Data da outorga 31/01/14 31/01/15 25/02/16 
Início do prazo de exercício das opções 31/01/15 31/01/16 25/02/17 
Término do prazo de exercício das opções 31/01/24 31/01/25 25/02/26 
Taxa de juros livre de risco 12,84% 16,19% 10,92% 
Número de administradores e executivos elegíveis 8 8 9 
Indexador  CDI CDI CDI 
Número de opções em aberto 1.443 1.582 790 
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18. PARTES RELACIONADAS 

a) Saldos e transações 

 2016 2015 
     
Saldos:   

Ativo circulante:   
Contas a receber (i) 1.760 1.706 

     
Passivo circulante:   

Aluguéis a pagar (ii) 264 226 
     
Transações:   

Receita de venda de mercadorias (i) 14.129 13.122 
Receita de “royalties” (i) 255 226 
Despesa com aluguel (ii) 3.641 3.237 

     
(i) Em 1º de setembro de 2013, a Companhia firmou contrato de franquia com a Pet 

Center Marginal S.A. (“PCM”) e Pet Center Eldorado S.A. (“PCE”), suas antigas 
acionistas. O contrato prevê o fornecimento de produtos de revenda pela 
franqueadora e a utilização da marca “Petz” pelas franqueadas. As vendas são 
realizadas em condições definidas entre as partes. 

(ii) A Companhia possui contratos de locação firmados com a Zimerman Participações 
Ltda., correspondente à locação do escritório e depósito da loja Matriz. 

b) Remuneração dos administradores 

A remuneração dos diretores e membros da Administração da Companhia é como 
segue: 

Remuneração 2016 2015 
     
Salário dos administradores e conselheiros 4.844 4.679 
Total 4.844 4.679 
      

19. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 

 2016 2015 
     
Venda de mercadorias 464.064 352.040 
Venda de serviços  34.137  29.378 
“Royalties”  255  226 
Cancelamento de venda (4.144)  (2.869) 
Programa de fidelização - “Vale a Pena Ser Fiel” (266) (241) 
Receita bruta de vendas 494.046 378.534 
Tributos federais, estaduais e municipais (79.853) (59.840) 
Total 414.193 318.694 
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20. DESPESA POR NATUREZA 

 2016 2015 
     
Custo das mercadorias e dos filhotes vendidos, líquido das 

bonificações e das perdas de estoque 
 

(220.192) (172.084) 
Custo dos serviços prestados (23.530) (19.268) 
Despesa com pessoal e encargos (36.287) (28.129) 
Custo de ocupação e consumo (36.780) (28.726) 
Despesas administrativas - “holding” (38.250) (35.305) 
Despesas não recorrentes (154) (1.141) 
Abertura de lojas (4.950) (4.467) 
Despesa com logística (12.769) (8.280) 
Plano de opção de compra de ações (nota explicativa nº 17.c)) (191) (60) 
Outras (35.863) (21.030) 
Total (408.966) (318.490) 

     
Classificadas como:   

Custo das mercadorias vendidas e dos serviços prestados (243.709) (191.352) 
Despesas com vendas (91.903) (73.176) 
Despesas gerais e administrativas (72.321) (53.199) 
Outras despesas operacionais, líquidas (1.033) (763) 

Total (408.966) (318.490) 
      

21. RESULTADO FINANCEIRO 

 2016 2015 
     
Receitas financeiras:   

Rendimentos de aplicações financeiras 1.210  6.189 
Descontos obtidos de fornecedores 4.890  354 
Descontos obtidos de fornecedores por antecipação 1.691 936 
Outras 229  130 

Total 8.020 7.609 
     
Despesas financeiras:   

Encargos sobre empréstimos e financiamentos (4.439) (5.707) 
Encargos sobre antecipação de cartões de crédito (717) - 
Despesas bancárias (137) (122) 
Descontos concedidos a Franquia (385) (457) 
Outras (536) (276) 

Total (6.214) (6.562) 
     

22. COMPROMISSOS ASSUMIDOS - ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS 

Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia possuía 81 (56 em 31 de dezembro de 2015) 
contratos de locação de lojas, do hospital veterinário, do centro de distribuição e da 
“holding”, firmados com terceiros, classificados como arrendamento mercantil operacional. 
Os contratos de locação, em sua maioria, preveem uma despesa de aluguel fixa, ou um 
atualizado anualmente por diversos índices representativos da inflação, ou um percentual 
incidente sobre as vendas, com prazos de duração entre 5 e 20 anos, sujeitos à 
renovação. 

No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, as despesas com aluguel, líquidas dos 
impostos a recuperar, totalizaram R$30.061 (R$23.540 em 31 de dezembro de 2015). O 
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saldo da rubrica “Arrendamento operacional”, relacionado a aluguéis de terceiros a pagar 
em 31 de dezembro de 2016, é de R$2.986 (R$2.061 em 31 de dezembro de 2015). 

Os compromissos futuros, oriundos desses contratos, a valores de 31 de dezembro de 
2016, totalizam um montante mínimo de R$ 186.374 sendo: 

Vencimento Valor 
    
2017 34.535 
2018  32.488 
2019 29.988 
2020 a 2034 89.363 
Total 186.374 
    

23. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

a) Considerações gerais e políticas 

A Companhia contrata operações envolvendo instrumentos financeiros, todos 
registrados em contas patrimoniais, que se destinam a atender às suas necessidades 
operacionais e financeiras. 

A gestão desses instrumentos financeiros é realizada por meio de políticas, definição 
de estratégias e estabelecimento de sistemas de controle, sendo monitorada pela 
Administração da Companhia. 

b) Categorias de instrumentos financeiros 

 2016 2015 
     
Ativos financeiros:   

Empréstimos e recebíveis:   
Caixa e equivalentes de caixa 10.086 26.618 
Contas a receber 36.734 28.593 

Total 46.820 55.211 
     
Passivos financeiros:   

Outros passivos financeiros:   
Empréstimos e financiamentos 24.173 38.508 
Fornecedores 66.670 39.213 

Total 90.843 77.721 
     
A Administração é de opinião de que os instrumentos financeiros, que estão 
reconhecidos nas demonstrações financeiras pelos seus valores contábeis, não 
apresentam variações significativas em relação aos respectivos valores de mercado nas 
datas dos balanços. 

c) Gestão de risco financeiro 

Fatores de risco financeiro 

As atividades da Companhia a expõem a diversos riscos financeiros: de mercado (risco 
de taxa de juros), de crédito e de liquidez. A gestão de risco da Companhia concentra-
se na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos 
adversos no desempenho financeiro.  
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c.1) Risco de mercado 

A Companhia está exposta principalmente à possibilidade de flutuações na taxa 
de juros. 

O risco de taxa de juros da Companhia em 31 de dezembro de 2016 decorre de 
empréstimos e financiamentos de curto e longo prazos, líquidos das aplicações 
financeiras. A Administração da Companhia tem como política manter os 
indexadores de suas exposições às taxas de juros prefixadas e pós-fixadas. 

c.2) Risco de crédito 

A Administração classifica como baixo o risco de crédito em virtude de as vendas 
serem realizadas para um grande número de clientes e grande parte da carteira 
de clientes ser predominantemente oriunda de vendas parceladas por meio de 
operadoras de cartões de crédito. 

c.3) Risco de liquidez 

A Administração monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da 
Companhia para assegurar que tenha caixa suficiente para atender às 
necessidades operacionais e de investimentos. O monitoramento engloba, ainda, 
o ciclo de caixa com dias de estoque, dias de fornecedor e dias de contas a 
receber. 

A gestão prudente do risco de liquidez implica manter disponibilidades de caixa e 
relacionamento próximo com bancos para captação de recursos por meio de 
linhas de crédito. 

A seguir, detalhes do vencimento dos passivos financeiros contratados: 

Operação 
Até 

1 ano 
Até 

2 anos 
De 2 a 
5 anos Total 

       
Fornecedores 66.670 - - - 
Empréstimos e financiamentos 10.422 7.510 6.241 24.173 
       

d) Gestão de capital 

Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são salvaguardar sua capacidade 
de continuidade para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes 
interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. 

A posição financeira líquida corresponde ao total de caixa e equivalentes de caixa, 
subtraído do montante de empréstimos e financiamentos de curto e longo prazos: 

 2016 2015 
     
Caixa e equivalentes de caixa 10.086 26.618 
Empréstimos e financiamentos (24.173) (38.508) 
Caixa líquido (14.087) (11.890) 
     

e) Gestão de risco de taxa de juros 

A Companhia obtém empréstimos e financiamentos com as principais instituições 
financeiras para fazer frente à necessidade de caixa para investimentos, com juros 
prefixados e pós-fixados diminuindo o risco de mercado. A maior concentração do 
saldo de aplicações financeiras é indexada ao CDI. 
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Análise de sensibilidade da taxa de juros 

A análise de sensibilidade foi determinada com base na exposição líquida ao CDI do 
caixa líquido. Uma redução ou um aumento de 3% é utilizado para apresentar 
internamente os riscos e corresponde à avaliação da Administração das possíveis 
mudanças nas taxas do CDI. Se as taxas do CDI fossem 3% mais baixas/altas e todas 
as outras variáveis se mantivessem constantes, o resultado do exercício findo em 31 
de dezembro de 2016 diminuiria/aumentaria R$396. 

24. LUCRO POR AÇÃO 

Conforme mencionado na nota explicativa nº 17.a), o capital social da Companhia é 
constituído de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. De acordo com o 
pronunciamento técnico CPC 41 - Lucro por Ação, na tabela a seguir está reconciliado o 
prejuízo dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e de com os valores usados 
para calcular o prejuízo por ação básico e diluído: 

 2016 2015 

 Básico Diluído Básico Diluído 
       
Numerador básico e diluído:     

Lucro do exercício atribuível aos acionistas da 
Companhia utilizado na apuração do prejuízo 
básico e diluído por ação 4.510 4.510 219 219 

      
Ações disponíveis:     
Média ponderada de ações em circulação  
utilizadas na apuração do lucro básico por ação  157.374 157.374 156.459 156.459 

Média ponderada dos direitos de ações 
concedidos utilizadas na apuração do lucro 
diluído por ação - - - - 

Média ponderada das ações disponíveis 157.374 157.374 156.459 156.459 
Lucro por ação - básico e diluído - R$ 28,73 28,73 1,40 1,40 
       

25. COBERTURA DE SEGUROS 

A Companhia adota uma política de seguros que considera, principalmente, a 
concentração de riscos e sua relevância, levando em consideração a natureza de sua 
atividade e a orientação de seus consultores de seguros. A cobertura dos seguros, em 
valores de 31 de dezembro de 2016, é assim demonstrada: 

 
Limites 

contratados 
    
Responsabilidade civil de diretores, conselheiros e administradores 15.000 
Seguro patrimonial - limite máximo de indenização (lojas e centro de 

distribuição) 24.571 
Responsabilidade civil 1.000 
Veículos - importância máxima por veículo 100 
Veículos - danos materiais a terceiros 1.000 
    

26. AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

Em 31 de março de 2017, a Administração da Companhia autorizou a divulgação das 
demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2016. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

