São Paulo, 15 de maio de 2007 - A Lopes Consultoria de Imóveis – LPS Brasil (Bovespa:
LPSB3; Reuters: LPSB3.SA; Bloomberg: LPSB3.BZ), maior empresa de intermediação de
lançamentos imobiliários do Brasil, anuncia hoje seus resultados referentes ao primeiro trimestre
de 2007 (1T07). As informações financeiras e operacionais abaixo são apresentadas com bases
consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e dados gerenciais da
Companhia, respectivamente.
Contato:
Roberto Amatuzzi
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1T06

1T07

Destaques Operacionais e Financeiros1
•

As Vendas Contratadas no 1º Trimestre de 2007 totalizaram R$ 719 milhões, incluindo
R$ 33,5 milhões de vendas no Rio de Janeiro, 43,2% acima do 1º Trimestre de 2006;

•

A Receita Líquida alcançou R$ 20,9 milhões, 44,6% superior ao primeiro trimestre de
2006;

•

A Lopes vendeu2 2.347 unidades no 1º trimestre de 2007, sendo que em São Paulo, para
lançamentos no segmento de baixa renda, foram vendidas 919 unidades, representando
39,2% do total (unidades até R$ 150.000 incluindo lotes residenciais);

•

A Lopes alcançou Lucro Líquido de R$ 5,5 milhões no trimestre, uma redução de 9,5% em
relação ao mesmo período em 2006, resultado alinhado com o planejamento anual levando
em conta a sazonalidade do mercado imobiliário e a nova estrutura de custos da
Companhia.

•

A Lopes concretizou a aquisição estratégica de 75% da maior empresa de intermediação
imobiliária da região Sul do país, a DIRANI, ampliando sua distribuição geográfica e
possibilitando a entrada simultânea nos Estados do Rio Grande do Sul e Paraná e, em um
futuro próximo, em Santa Catarina.

•

A Lopes anunciou a sua intenção de iniciar uma operação “greenfield” em Salvador dentro
dos próximos 40 dias, outro passo importante na execução da estratégia de expansão
geográfica.

1T06
502

1T07
719

Var. (%)
43,2%

Vendas Contratadas2 (R$ MM)
Unidades com Vendas
Contratadas2
Corretores
Taxa Líquida3 (em %)
Receita Líquida (R$ milhares)
Lucro Líquido (R$ milhares)

1.461
961
3,27%
14.486
6.115

2.347
60,6%
1.437
49,5%
3,22% (0,05 p.p.)
20.943
44,6%
5.533
(9,5%)

Margem Líquida

42,2%

26,4%

7.802

7.863

0,8 %

53,9%

37,5%

(16,4 p.p)

*

EBITDA Ajustado (R$ milhares)

Margem EBITDA

(15,8 p.p)

* EBITDA Ajustado é uma medida não contábil elaborada pela Lopes, consistindo no lucro líquido antes das participações
de acionistas minoritários, imposto de renda e contribuição social, resultado financeiro líquido (receitas e despesas
financeiras), depreciação, amortização e resultado não-operacional. O cálculo do EBITDA Ajustado não corresponde a uma
prática contábil adotada no Brasil, não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não deve ser
considerado substituto do lucro líquido, como indicador de seu desempenho operacional ou substituto do fluxo de caixa
como indicador de liquidez. O EBITDA Ajustado não tem significado padronizado e a definição de EBITDA Ajustado adota
pela Lopes pode não ser igual ou comparável à definição de EBITDA ou EBITDA Ajustado utilizada por outras companhias.

1

Todos os números, para fins de comparabilidade, referem-se à comparação entre a LPS Brasil (nova empresa) no 1T07 e a LCI,
controladas e Embraci para o 1T06.
para o 1T06 baseadas em informações gerenciais.

2
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Reorganização Societária
Anteriormente a 15 de agosto de 2006, as empresas que prestavam os serviços atualmente
prestados pela LPS Brasil estavam organizadas conforme estrutura a seguir:

LCI

EJC

ARC

90%
99,9%

UPH
Legenda:

10%

97,1%

UPL

EMBRACI

LCI - Lopes Consultoria de Imóveis Ltda.
UPH - Lopes Consultoria de Imóveis UPH Ltda.
UPL - Lopes Consultoria de Imóveis UPL Ltda.
EJC e ARC – Sócios da Embraci
EMBRACI - Empresa Brasileira de Consultoria Imobiliária Ltda.

Informações de natureza financeira, operacional ou de negócios até a data de 15 de agosto de
2006 referem-se à estrutura societária e/ou pessoa física que desenvolvia as atividades sob a
marca nominativa e/ou figurativa “Lopes” na data em questão, tendo em vista que somente em
15 de agosto de 2006 foi concluída a reorganização societária e a respectiva transferência de
atividades da LCI, suas controladas e a EMBRACI para a Companhia e suas controladas. Por
outro lado, informações de natureza financeira, operacional ou de negócios a partir de 16 de
agosto de 2006 referem-se à Companhia e suas controladas.
Previamente à sua Oferta Pública de Ações, ocorrida em 18 de Dezembro de 2006, a Companhia
foi reestruturada societariamente visando simplificar as operações da Lopes e de suas
controladas, separando-as por segmento e/ou região, conforme indicado abaixo:

LPS BRASIL
99,9%

Controladas
Legenda: Lopes - LPS Brasil – Consultoria de Imóveis S/A.

Para efeito de comparação entre o 1T06 e o 1T07, os resultados financeiros auditados da LPS e
controladas para o 1T07 serão comparados aos resultados financeiros combinados auditados da
LCI e controladas e Embraci até 31 de março de 2006.
Para efeito de comparação da performance operacional entre o 1T06 e o 1T07, as informações
operacionais da LPS e controladas para o 1T07, serão comparadas às informações operacionais
da LCI e controladas e Embraci até até 31 de março de 2006.
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Desempenho Operacional
Unidades Vendidas por Região
No 1T07, o principal mercado da Lopes incluiu a região da grande São Paulo, municípios
adjacentes e interior, que representaram 95,0% do total de Vendas Contratadas1. No Rio de
Janeiro, onde a Companhia iniciou as operações em julho de 2006, as vendas totalizaram 5,0%
do total de Vendas Contratadas1 pela Companhia no 1T07.

Breakdown de Unidades Vendidas por Segmento1
Dentre as 2.347 unidades com vendas contratadas no 1T07, as vendas realizadas na
intermediação de lançamentos imobiliários em São Paulo totalizaram 2.147 unidades. Dentre
estas, 43% são relativas às unidades voltadas para a baixa renda, até R$ 150 mil por unidade.
Já a faixa média-baixa, de R$ 150 mil a R$ 350 mil, representou adicionais 31%, a faixa médiaalta, de R$ 350 mil a R$ 600 mil, representou 14% das unidades vendidas e a faixa de alto
padrão, para unidades de valor acima de R$ 600 mil, representou 12%.
Com relação ao VGV escriturado por segmento de renda para lançamentos imobiliários em São
Paulo, o total de vendas contratadas no primeiro trimestre de 2007, foi de R$ 608 milhões com
destaque para R$ 249 milhões em vendas contratadas no segmento de unidades acima de R$
600 mil, representando 41%, R$ 159 milhões no segmento de unidades de valor entre R$ 150
mil e R$ 350 mil, equivalentes a 26%, enquanto o segmento entre R$ 350 mil a R$ 600 mil, foi
responsável por 22% e o segmento de unidades até R$ 150 mil, por 10% do total de vendas
contratadas no ano em São Paulo e loteamentos.
1

Informações não Incluem vendas na LCI-RJ. Inclui vendas de Lotes Residenciais. Não inclui revendas e terceiros.

Vendaspor
Contratadas
por Segmento
Escrituras
segmento 2006

Escrituras por
2006
Escrituras
porsegmento
segmento
1T07

>600k

350k - 600k

150k - 350k

0 - 150k

266
1.099

1T07 (R$ Milhões)

249

>600k

1.121
306

656
2.794
919
3.345

350k - 600k

136

150k - 350k

1592.794

0 - 150k

63

Vendas Contratadas
O total de Vendas Contratadas é a melhor referência para a mensuração dos resultados
operacionais da Lopes, uma vez que a partir da assinatura do contrato de venda do imóvel é
que se registra a taxa de comissão líquida que a Companhia terá a receber, com
reconhecimento contábil da receita imediatamente após a venda.
O crescimento das unidades vendidas foi de 60,6%, explicado principalmente pelo grande
crescimento das unidades com vendas contratadas de lançamentos no primeiro trimestre em
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São Paulo, que representaram 91,4% do total de unidades vendidas e cresceram 60,9% em
relação ao primeiro trimestre de 2006.
O total de Vendas Contratadas passou de R$ 502 milhões no 1T06 para R$ 719 milhões no
primeiro trimestre de 2007, representando um crescimento de 43,2% devido: (i) ao crescimento
das Vendas Contratadas de Lançamentos imobiliários em São Paulo, de R$ 443 milhões para R$
608 milhões no 1T07, refletindo o efeito combinado do aumento do número de unidades
contratadas (ii) ao crescimento das Vendas Contratadas em revendas de terceiros em SP, de
R$ 59 milhões em 1T06 para R$ 78 milhões em 1T07 e; (iii) às vendas contratadas de
lançamentos de R$ 33,5 milhões pela operação do Rio de Janeiro, que não existia no primeiro
trimestre de 2006.
Vendas Contratadas –Lançamentos
(R$MM)

Revendas de Terceiros (R$MM)

641
443

,7%
44

59

1T06

2%
32,

1T06

1T07

78

1T07

Números de 2006, gerenciais. Lançamentos Incluem as vendas contratadas da LCI-RJ em 2007, no valor de R$ 33,5 Milhões.

VGV Escriturado de Lançamentos (R$ MM)

8
:2
GR
A
C

2.545

%
1.853
1.556

1.253
1.166
850
591
443

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

1T06

44

,7 %

641

1T07

Números gerenciais até 31/12/06. Inclui as vendas contratadas da LCI-RJ em 2006, no valor de R$ 114 Milhões e em 2007, no valor de R$ 33,5 Milhões.
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Expansão Geográfica

Região Nordeste

Nova Unidade de Negócio - Salvador:
Porta de Entrada para uma possível expansão
para outros estados do Nordeste Brasileiro.

Operações:
SÂO PAULO – líder incontestável no maior
mercado nacional.
RIO DE JANEIRO - LCI cresce o pipeline de
lançamentos e ganha participação no
segundo maior mercado do país.
Região Sudeste

Região Sul

Aquisição da Dirani:
Lopes se torna o maior player de vendas da
Região Sul do País, líder no RS, com
operações no PR, e possibilidade de expansão
para SC.

Rio de Janeiro
Apesar da unidade de negócios do Rio de Janeiro apresentar uma redução no VGV intermediado
de R$ 84 milhões no 4T06 para R$ 33,5 milhões no 1T07, o que se deveu à alta sazonalidade do
mercado e a alguns produtos que acabaram para o trimestre seguinte, as perspectivas para a
operação continuam bastante positivas para 2007 devido ao crescimento de 45% do backlog de
unidades em estoque (R$ 671 milhões) e principalmente ao expressivo pipeline de lançamentos
atual de R$ 2,0 bilhões, um crescimento de quase três vezes desde Setembro de 2006, quando
apresentávamos um pipeline de novos lançamentos de R$ 731 milhões.
Salvador
A Lopes tomou a decisão de iniciar suas operações na cidade de Salvador, no Estado da Bahia,
através de uma operação “greenfield”, promovendo ações concretas para atender sua pretensão
de atuar neste mercado no curtíssimo prazo.
Como primeiro passo dado para a estruturação da operação local, foram contratados dois nomes
de destaque no mercado imobiliário baiano, Paulo Sérgio Muccini e Leonardo Kraychete,
que serão respectivamente Diretor Comercial e Diretor de Negócios da nova unidade. Nos
últimos 2 anos, os dois foram responsáveis por lançamentos expressivos no mercado local em
um total de R$ 131 milhões de Vendas Contratadas.
Lopes - Dirani
A Lopes entrou no mercado da Região Sul do País através da aquisição de 75% da Dirani
Investimentos Imobiliários Ltda., a maior empresa de intermediação imobiliária em volume de
vendas na região.
A expectativa de vendas para 2007 da Dirani é de R$ 320 milhões no Paraná e Rio Grande do
Sul, lastreado ao corpo de 90 corretores e ao pipeline de lançamentos de R$ 700 milhões.
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A aquisição foi muito accretive para a empresa, com um múltiplo sobre o P/E de 2008 da Dirani
entre 7,5x e 9,0x.
A união da Lopes com a Dirani significa:


Empresa Líder para atendimento a incorporadores nacionais nas regiões Sul e Sudeste
do país.



Grande potencial de crescimento face à fragmentação do mercado local.



Plataforma consolidada para atendimento a outras cidades da região.

Desempenho Financeiro
Receita Líquida
Diferentemente das regras contábeis do BR GAAP para reconhecimento de receitas utilizadas
pelos Incorporadores, as companhias de corretagem e consultoria imobiliária realizam o registro
contábil da receita no ato da venda do imóvel e têm o seu respectivo recebimento realizado a
partir do valor da entrada do imóvel.
A receita líquida da Lopes totalizou R$ 20,9 milhões no 1T07, o melhor resultado da Companhia
para um primeiro trimestre, 44,6% acima dos R$ 14,5 milhões alcançados no 1T06. Tal
crescimento está diretamente ligado à expansão promovida pelo acréscimo das vendas na
Companhia.
No 1T07, a receita proveniente da intermediação de lançamentos imobiliários na Grande São
Paulo e municípios adjacentes e interior do Estado representaram 86,7% do total da receita
líquida, enquanto que a receita proveniente da intermediação de lançamentos imobiliários no Rio
de Janeiro representou 4,6% e a receita proveniente da revenda de imóveis de terceiros
representou aproximadamente 8,7 % do total da receita líquida.
Da receita resultante das transações ocorridas no 1T07 da Companhia e suas controladas,
aproximadamente 80,3% referem-se à receita sobre intermediação imobiliária e 19,7%, aos
serviços de prestação de serviços de assessoria técnico-imobiliária.
Custos dos Serviços Prestados e Despesas Operacionais
Os custos e despesas operacionais da Lopes foram de R$ 13,7 milhões no 1T07, representando
um decréscimo de 1,8% sobre os custos e despesas operacionais no 4T06, os quais foram de
R$ 13,9 milhões.
A comparação dos custos e despesas é feita com o último trimestre de 2006, em decorrência da
reorganização societária pela qual a Companhia passou, adequando-se à condição de companhia
aberta com elevado nível de governança corporativa, e preparando-se para suportar o
crescimento planejado para o ano de 2007.
Os custos e despesas operacionais do primeiro trimestre de 2007 não são, portanto,
adequadamente comparáveis aos do mesmo período do ano anterior, quando a Companhia
ainda era uma companhia de capital fechado. Por isso, faz-se uma análise comparativa com o
quarto trimestre do ano de 2006, comparação de maior sentido frente à nova realidade
organizacional da empresa.
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Custos e Despesas Operacionais1 (R$ milhares)
Despesas de Pessoal
Comissões e outros Serviços
Serviços Terceirizados, Assessoria e Consultoria
Infra-estrutura
Telecomunicações
Publicidade
Depreciação
Materiais de Escritório
Outras Despesas Operacionais
Total de Custos e Despesas

4T06
7.272
1.070
1.016
932
430
804
380
257

1T07
7.392
817
1.016
962
371
967
501
188

Var. %
1,7%
(23,6%)
0,0%
3,2%
(13,7%)
20,3%
31,8%
(26,8%)

1.743

1.446

(17,0%)

13.904

13.660

(1,8%)

1

Demonstração Pro Forma da Companhia com base em números auditados, composta pela combinação dos itens Custo
do Serviço Prestado e Despesas Operacionais na Demonstração do Resultado da Companhia.

•

Despesas com Pessoal- A pequena variação percentual de 1,7% neste item entre o
4T06 e o 1T07 é reflexo da movimentação normal no quadro de funcionários da
Companhia.

•

Comissões e outros Serviços - As Comissões e outros Serviços de Pessoa Física

•

Serviços Terceirizados, Assessoria e Consultoria - Este item se manteve em linha

•

Infra-estrutura - Este item se manteve em linha com o planejamento da Companhia e

•

Telecomunicações - As despesas com telecomunicações decresceram em 13,7%

•

Publicidade -Os desembolsos com publicidade cresceram 20,3% devido a despesas de

registraram uma queda de 23,6% em relação ao 4T06 devido a dois fatores: (i) redução
na contratação de serviços de terceiros nas atividades de suporte a vendas em estandes
e de advogados autônomos dada a sazonalidade do trimestre, e (ii) redução no
percentual de vendas realizadas a pessoas jurídicas, casos em que a Lopes fatura
integralmente o cliente e paga diretamente a comissão aos autônomos.
com o planejamento da Companhia e os gastos incorridos no 4T06.

os gastos incorridos no 4T06.

devido a sua natureza variável, atrelada em grande parte as vendas contratadas da
companhia, que caíram de R$ 876 milhões para R$ 719 milhões no 1T07, uma redução
de 21,8%.

publicidade na LPS com a publicação de balanço, convocação de assembléia e outras
publicações de natureza societária que não eram ainda necessárias no 4T06.

•

Depreciação - O aumento de 31,8% em depreciação pode ser explicado pelos

•

Materiais de Escritório - No 1T07, as despesas com material de escritório registraram

•

Outras

investimentos com reformas e móveis na sede de São Paulo no 1T07, que expandiram a
capacidade da área de vendas no escritório sede para comportar equipes de corretores
autônomos, e pela reforma do novo escritório destinado às áreas de operações,
tecnologia e finanças, que cederam espaço na sede para a expansão da área de vendas.
uma queda de 26,8% em relação ao 4T06 devido a uma redução do consumo de
materiais gráficos, xerocópias e outros da ordem de R$ 0,1 milhão, pulverizado entre a
LPS e todas as controladas.

Despesas Operacionais- No 1T07, Outras Despesas Operacionais
apresentaram decréscimo de 17,0% em relação ao 4T06, devido a uma redução na
constituição da Provisão para Devedores Duvidosos na ordem de R$ 0,2 milhão.
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IR e CSLL
O Imposto de Renda a pagar e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido totalizaram R$ 1,7
milhão no primeiro trimestre de 2007, representando um aumento de 21,9% sobre o R$ 1,4
milhão registrado no primeiro trimestre de 2006.
Lucro Líquido e Lucro Líquido por Ação
O lucro líquido passou de R$ 6,1 milhões no primeiro trimestre de 2006, para R$ 5,5 milhões no
primeiro trimestre de 2007, gerando um lucro por ação de R$ 0,12 para as empresas
combinadas, ao final deste trimestre.
A queda é decorrente de um maior patamar de custos e despesas no primeiro trimestre do ano
de 2007, na ordem de 13,7 contra um total de custos de 6,9 milhões no primeiro trimestre de
2006.
EBITDA Ajustado*
Como resultado de nossas operações, o EBITDA Ajustado* do 1T07 totalizou R$ 7,9 milhões,
0,8% acima do observado em 1T06, como apresentado abaixo:

Reconciliação
(R$ milhares)
Lucro Líquido
Imposto de Renda
Participação dos
Minoritários
Resultado Não
Operacional
Despesas
Financeiras Líquidas
Amortizações e
Depreciações
EBITDA Ajustado*

Margem EBITDA
Ajustada*
Margem Líquida

1T06

1T07

Var. %

6.122
1.437

5.533
1.752

(9,5%)
21,9%

499

-

100,0%

-

-

(538)

114

282

464

7.802

7.863

53,9%
42,2%

(121,2%)
64,5%
0,8%

37,5% (16,4 p.p)
26,4% (15,8 p.p)

* EBITDA Ajustado é uma medida não contábil elaborada pela Lopes, consistindo no lucro líquido antes das participações
de acionistas minoritários, imposto de renda e contribuição social, resultado financeiro líquido (receitas e despesas
financeiras), depreciação, amortização e resultado não-operacional. O cálculo do EBITDA Ajustado não corresponde a uma
prática contábil adotada no Brasil, não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não deve ser
considerado substituto do lucro líquido, como indicador de seu desempenho operacional ou substituto do fluxo de caixa
como indicador de liquidez. O EBITDA Ajustado não tem significado padronizado e a definição de EBITDA Ajustado adota
pela Lopes pode não ser igual ou comparável à definição de EBITDA ou EBITDA Ajustado utilizada por outras companhias.

Endividamento
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Em 31 de março de 2006, a Lopes não apresentava nenhum empréstimo de longo prazo em seu
Balanço Patrimonial, apenas empréstimos de capital de giro de curto prazo contratados junto ao
Banco Bradesco S.A. da ordem de R$ 0,9 milhão.

Fluxo de Caixa1
Fluxo de Caixa (R$ milhares)
das Operações
das Atividades de Investimentos
das Atividades de Financiamento
Fluxo de Caixa Total

31/03/2007 31/03/2006
5.746
7.243
(1.914)
(67)
(1.680)
(9.301)
2.152
(2.125)

Var. (%)
(20,6%)
(2756,7%)
(81,9%)
201,3%

O fluxo de caixa operacional caiu 20,6% no 1T07 em decorrência do aumento dos custos
incorridos pela Companhia que reduziram o fluxo de caixa gerado apesar do crescimento das
vendas e da receita líquida.
O fluxo de caixa de investimentos passou de R$ (0,1) milhão para R$ (1,9) milhão, devido aos
investimentos na sede em São Paulo, visando expandir a capacidade da área de vendas para
comportar equipes de corretores, e à reforma do novo escritório destinado às áreas de
operações, tecnologia e finanças, além dos investimentos no projeto SAP que estava em fase
final de implementação no 1T07 para o “Go Live” em 1o de abril.
O fluxo de caixa total do período passou de R$ (2,1) milhões para R$ 2,1 milhões, apesar da
redução do fluxo de caixa das operações e dos investimentos no período, devido ao pagamento
de R$ 8,8 milhões em dividendos realizado no 1T06.
1

Fluxo de caixa da LCI (empresa antiga), suas controladas e Embraci para o 1T06.
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Anexos
A Companhia atual foi fundada em 22 de maio de 2006 e iniciou atividades econômicas em 15
de agosto de 2006, portanto, não dispõe de histórico integralmente comparável às operações da
atual estrutura da Lopes. Desta forma, Os números dos Demonstrativos de Resultado
Trimestrais, para fins de comparabilidade, referem-se à LPS Brasil (nova empresa) para o 1T07
e referem-se à LCI (Empresa Antiga), suas controladas e EMBRACI para o 1T06.
Os números do Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa referem-se à LPS Brasil (nova empresa) e
controladas, para o primeiro trimestre de 2007 e referem-se à LCI (empresa antiga), suas
controladas e EMBRACI, para o primeiro trimestre de 2006.
I.

Demonstrativo de Resultados Trimestrais
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
(Em milhares de reais)

31/03/2007

RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS

23.038

Deduções da receita bruta

2.095

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

20.943

CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

(3.951)

LUCRO BRUTO

16.992

31/03/2006
15.870
(1.384)
14.487
(3.789)
10.697

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Com vendas

(3.457)

Honorários da diretoria

(1.504)

(191)

Gerais e administrativas

(4.164)

(1.695)

(464)

(282)

Depreciações e amortizações
Resultado de equivalência patrimonial

-

Provisão para perda em controlada

-

Outras receitas operacionais, líquidas

(6)

LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO
RESULTADO FINANCEIRO

7.398
(114)

RESULTADO NÃO OPERACIONAL
LUCRO ANTES DO IR, CSLL E DA PARTICPAÇÃO DOS MINORITÁRIOS

(699)

538
(310)
8.058
(0)

-

-

7.284

8.058

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

(1.751)

(1.437)

LUCRO ANTES DA PARTICIPAÇÃO DOS MINORITÁRIOS

5.533

6.621

PARTICIPAÇÃO DE MINORITÁRIOS

-

LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO

5.533
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(499)
6.122

II.

Balanço Patrimonial - Trimestral
ATIVO (R$ mil)

31/03/2007

CIRCULANTE
Disponibilidades

4.382

Contas a receber de clientes

11.757

Adiantamento à funcionários

524

Impostos a compensar

182

Imposto de renda e contribuição social diferidos

670

Despesas antecipadas

412

Créditos diversos

56

Total do ativo circulante

17.983

NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo:
Contas a receber de clientes

138

Empréstimos e outros créditos com partes relacionadas
Investimentos em controladas

2.951
-

Imobilizado

7.490

Intangível

1.396

Diferido

199

Total do ativo não circulante

12.174

TOTAL DO ATIVO

30.157

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ mil)
CIRCULANTE
Fornecedores

1.912

Empréstimos
Salários, provisões e contribuições sociais

3.389

Impostos a recolher

1.314

Imposto de renda e contribuição social a pagar
Adiantamento de clientes

3.396

Dividendos a Pagar
Empréstimos e outros valores a pagar para partes relacionadas

4.000

982

Outras contas a pagar

396
645
150

Total do passivo circulante

16.184

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Exigível a longo prazo:
Provisão para perda em controlada

-

Total do passivo não circulante

-

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social

104

Reserva legal

21

Reserva de retenção de lucros

8.315

Lucros acumulados

5.533

Total do patrimônio líquido

13.973

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

30.157
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III.

Fluxo de Caixa - Trimestral

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

31/3/2007

Lucro líquido do período

5.533

31/3/2006
6122

Ajustes para reconciliar o lucro líquido do período com o caixa gerado
pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização

464

282

Provisão para créditos de liquidação duvidosa

336

-

Equivalência patrimonial

-

-

Provisão para perda em controlada

-

-

Atualização monetária sobre empréstimos a partes relacionadas

-

-

Custo residual de ativo permanente baixado

-

-

Encargos financeiros e variação cambial sobre saldos com empresas ligadas,

-

266

empréstimos, obrigações fiscais e contingências

-

-

Participação de acionistas minoritários

-

-

Provisão para contingências

-

-

Ajuste exercícios anteriores

-

-

(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes

(155)

Adiantamento a funcionários

(122)

Impostos a compensar

(88)

Adiantamento fornecedores

-

Despesas antecipadas

(412)

Créditos diversos

148

Depósitos judiciais

1

Imposto de renda e contribuição social diferidos

(423)

1.972
(89)
(109)
(23)
8
(178)
-

Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores

381

Salários, provisões e contribuições sociais

475

5

Imposto de renda e contribuição social

150

(72)

Adiantamento de clientes

(382)

601

Impostos a recolher

(205)

Outras contas a pagar

45

Caixa gerado pelas atividades operacionais

5.746

(1.527)

(15)
7.243

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Dividendos recebidos

-

Aquisição de ativo imobilizado, intangível e adições ao diferido

(1.914)

(67)

Investimentos - em controladas

-

-

Aqusições de ações/cotas de participação

-

-

Recebimento por vendas de ativos permanentes

-

Caixa aplicado nas atividades de investimento

(1.914)

(67)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Empréstimos de terceiros

462

Pagamento de dividendos aos acionistas

-

Empréstimos e outros créditos a partes relacionadas

(287)

Recebimento de créditos com partes relacionadas

24

Pagamento de saldos devidos a empresas ligadas

(2.102)

Empréstimos e outros valores a pagar a partes relacionadas
Aumento de capital dos acionistas
Caixa aplicado nas atividades de financiamento

(8.802)
(499)

223

-

-

-

(1.680)

(9.301)

SALDO DE DISPONIBILIDADES

2.152

(2.124)

Caixa no início do período

2.230

12.072

4.382

9.948

Caixa no final do período
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