São Paulo, 30 de julho de 2007 - A Lopes – LPS Brasil (Bovespa: LPSB3; Reuters:
LPSB3.SA; Bloomberg: LPSB3.BZ), maior empresa de consultoria e intermediação de
lançamentos imobiliários do Brasil, anuncia hoje seus resultados referentes ao 2º trimestre de
2007 (“2T07”). As informações financeiras e operacionais abaixo são apresentadas com bases
consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e dados gerenciais da LPS
Brasil – Consultoria de Imóveis S.A. (“LPS Brasil”) e suas controladas (”Lopes” e “Companhia”).
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DESTAQUES OPERACIONAIS E FINANCEIROS1
•

As Vendas Contratadas no 2T07 totalizaram o volume recorde de R$1,1 bilhão, incluindo
R$145 milhões de vendas no Rio de Janeiro que foi 332% maior que no 1º Trimestre de
2007 (“1T07”);

•

A Receita Líquida alcançou R$32,1 milhões, 54% superior ao 2º trimestre de 2006
(“2T06”);

•

A Lopes vendeu no mercado de São Paulo 3.142 unidades no 2T07, sendo que para
lançamentos no segmento de baixa renda, foram vendidas 1.301 unidades, representando
41% do total (unidades até R$150 mil incluindo lotes residenciais);

•

A Lopes alcançou Lucro Líquido de R$14,1 milhões no 2T07, um aumento de 37% em
relação ao mesmo período em 2006.

•

A Lopes realizou a aquisição do controle da maior empresa de vendas do Estado do
Espírito Santo, a Actual, dando continuidade à sua estratégia de expansão geográfica.

•

A operação na Bahia iniciada em 24 de Julho apresenta expressivo pipeline inicial de
lançamentos, com previsão preliminar até setembro de 2008, de R$1,0 bilhão e corpo de
vendas composto por 120 corretores, sendo assim a maior operação de venda do Estado.

•

A Lopes consolida sua estratégia de tornar-se referência nacional na oferta de serviços
para consultoria e intermediação imobiliária com escala única – oferecendo maior valor
agregado para clientes-incorporadores e compradores em 6 Estados brasileiros: SP, RJ, RS,
PR, ES e BA.

Vendas Contratadas (R$ MM)
Unidades com Vendas Contratadas
Corretores
Taxa Líquida2 (SP) (em %)
Receita Líquida (R$ MM)
Lucro Líquido (R$ MM)

Margem Líquida (em %)
EBITDA Ajustado3 (R$ milhares)

Margem EBITDA Ajustado

2T06
837
2.773
1.204
3,1%
20,8
10,3

2T07
1.128
3.847
1.838
3,3%
32,1
14,1

Var. (%)
35%
39%
53%
6%
54%
37%

49,5%

44,0%

(11%)

11,69

18,20

56%

56,2%

56,7%

1%

1

Todos os números, para fins de comparabilidade, referem-se à comparação entre a LPS Brasil e controladas (nova
estrutura societária) no 2T07 e a LCI, controladas e Embraci (antiga estrutura societária) para o 2T06.
2
Taxa líquida no mercado de São Paulo apenas para lançamentos. Taxa líquida consiste na somatória entre a comissão
líquida da Lopes acrescida de prêmio e serviços de assessoria, quando aplicáveis.
3
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.
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DESEMPENHO OPERACIONAL
Unidades Vendidas por Região
No 2T07, o principal mercado da Lopes foi a região da grande São Paulo, municípios adjacentes
e interior, que representaram 87% do total de vendas contratadas1. No Rio de Janeiro, onde a
Lopes iniciou as operações em julho de 2006, as vendas totalizaram 13% do total de Vendas
Contratadas1 pela Companhia no 2T07.

Breakdown de Unidades Vendidas por Segmento4
Dentre as 3.847 unidades com vendas contratadas no 2T07, as vendas realizadas na
intermediação de lançamentos imobiliários em São Paulo totalizaram 3.142 unidades. Dentre
estas, 41% 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 16% das unidades vendidas e a faixa de alto
padrão, para unidades de valor acima de R$600mil, representou 11%.

Com relação ao Valor Geral de Vendas (“VGV”) escriturado por segmento de renda para
lançamentos imobiliários em São Paulo, o total de vendas contratadas no 2T07, foi de R$910,4
milhões com destaque para R$351,6 milhões em vendas contratadas no segmento de unidades
acima de R$600 mil, representando 39%. No segmento de unidades de valor entre R$150 mil e
R$350 mil foram contratadas vendas no valor de R$238,4 milhões, equivalentes a 26%,
enquanto que o segmento entre R$350 mil a R$600 mil foi responsável por 27% e o segmento
de unidades até R$150 mil, por 8% do total de vendas contratadas no ano em São Paulo.
UNIDADES LANÇADAS E VENDIDAS POR SEGMENTO (2T07) – SP

VGV DE LANÇAMENTO ESCRITURADO POR SEGMENTO (2T07) – SP

> 600k
R$351,6 milhões

> 600k
354 Unidades
11%
0-150k
1.301 Unidades

41%

16%

31%

350k-600k
503 unidades

0-150k
R$72,8 milhões

39%
39%

8%
26%

150k-350k
978 Unidades

150k-350k
R$238,4 milhões

Total de Unidades Vendidas: 3.142

16%
31%

27%

350k-600k
R$245,8 milhões

Total VGV Escriturado: 908,6 milhões*

* A diferença de R$1,8 milhão é devido a não inclusão do VGV de vagas de garagem.

4

Informações não Incluem vendas na LCI-RJ, lotes residenciais e revendas e terceiros.
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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 imediato da receita.

O crescimento das unidades vendidas foi de 39%, se comparados o 2T07 com 2T06, explicado
principalmente pelo grande crescimento das unidades com vendas contratadas de lançamentos
no 2T07 em São Paulo, que representaram 82% do total de unidades vendidas e cresceram
59% em relação ao 2T06.

O total de vendas contratadas passou de R$837 milhões no 2T06 para R$1,13 bilhão no 2T07,
representando um crescimento de 35% devido: (i) ao crescimento das vendas contratadas de
lançamentos imobiliários em São Paulo, de R$742 milhões para R$910 milhões no 2T07,
refletindo o efeito combinado do aumento do número de unidades contratadas, e (ii) às vendas
contratadas de lançamentos de R$145 milhões pela operação do Rio de Janeiro, que ainda não
existia no 2T06. O total de vendas contratadas em lançamentos, em milhões de reais, se
comportou da seguinte maneira no 1T07 e 1º semestre de 2007:

TRIMESTRE (R$ MM)

SEMESTRE (R$ MM)
1.703

743

2T06

1.058

1.186

2T07

1S06

43%

42%

1S07
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EXPA

EXPANSÃO GEOGRÁFICA
Lopes Nordeste
BAHIA – Operação greenfield iniciada
na Bahia para explorar o potencial do
mercado nordestino começando por
Salvador.
Nordeste

SÃO PAULO – Lopes é líder
incontestável no maior mercado
nacional.

BA

ES
RJ

SP
PR

RS

Sul

Sudeste

Sudeste

RIO DE JANEIRO – LCI-RJ demonstra
avanços contínuos, ganhando posição
de mercado e crescendo receita, lucro
e margem.
ESPÍRITO SANTO – Ingresso neste
mercado pela aquisição da Actual,
maior player de vendas do mercado.
LPS Sul
REGIÃO SUL – Após a aquisição do
Rio de Janeiro
controle da Dirani em maio/07, a
Lopes já apresenta benefícios
oriundos das sinergias operacionais e
encontra espaço para consolidar ainda
mais a sua posição de liderança.

Rio de Janeiro

A unidade de negócios do Rio de Janeiro (LCI-RJ) apresentou um VGV intermediado de R$145
milhões no 2T07, 332% maior que o VGV apresentado no 1T07, devido à combinação da
maturação da operação e implantação do padrão Lopes no Rio de Janeiro aliado à
materialização do pipeline capitalizado no Estado, com destaque para os lançamentos Verano e
Norte Village. As perspectivas para a operação continuam bastante positivas para o ano de
2007 devido principalmente ao expressivo pipeline de lançamentos atual de R$2,43 bilhões, um
crescimento de mais de 3 vezes desde setembro de 2006, quando a LCI-RJ apresentava um
pipeline de novos lançamentos de R$731 milhões.

Salvador

A Lopes iniciou suas operações na cidade de Salvador, no Estado da Bahia, por meio de uma
operação “greenfield”, cumprindo a promessa de atuar neste mercado no curtíssimo prazo. Em
24 de julho de 2007, a Lopes Nordeste (LPS Nordeste) inaugurou sua sede contando com
aproximadamente 120 corretores, pipeline aproximado de R$1,0 bilhão com previsão preliminar
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até setembro de 2008 e ostentando o status de maior consultora e intermediadora de imóveis
do Estado da Bahia, considerando o número de corretores.

LPS Sul

As operações da LPS Sul iniciaram-se após a aquisição da maior consultora e intermediadora de
imóveis da região Sul do Brasil, a Dirani. As perspectivas para a operação continuam bastante
positivas para 2007, atualmente apresentando R$1,4 bilhão de pipeline e contínuo aumento da
base de clientes da empresa, como a Rodobens, que se tornou cliente da Lopes na região Sul
do Brasil após o anúncio da aquisição do controle da Dirani.
Lopes–Espírito Santo5

A Lopes entrou no mercado de Espírito Santo por meio da aquisição, em 18 de julho de 2007,
de 60% da Actual, maior empresa de intermediação imobiliária em volume de vendas na região.
A expectativa de vendas contratadas para 2007 da Actual é de R$150 milhões, lastreado ao
corpo de 60 corretores autônomos e ao pipeline de lançamentos de R$200 milhões. A aquisição
é considerada muito accretive para a Lopes, uma vez que ela se coloca dentro de um range (de
7x a 8x do P/E de 2008), que é bastante inferior ao P/E da Lopes para 2008 de 19,9x, segundo
o consenso de mercado.

A aquisição do controle da Actual pela Lopes significa que a Companhia torna-se a empresa
líder para atendimento a incorporadores nacionais no Estado do Espírito Santo em um mercado
com grande potencial de crescimento face à fragmentação do mercado local, bem como a
consolidação de uma plataforma para atendimento a outras cidades da região.

5
A aquisição do controle da Actual pela Lopes será deliberada pelos acionistas desta, em 1ª convocação, na assembléia
geral extraordinária convocada para 16 de agosto de 2007.
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DESEMPENHO FINANCEIRO
Receita Líquida

Diferentemente das regras contábeis do BRGAAP para reconhecimento de receitas utilizadas
pelos incorporadores, empresas de consultoria e intermediação imobiliária realizam o registro
contábil da receita no ato da venda do imóvel, tendo seu respectivo recebimento realizado a
partir do valor da entrada do imóvel. A receita líquida da Lopes totalizou R$32,1 milhões no
2T07, melhor resultado da Companhia para um 2º Trimestre, 54% acima dos R$20,8 milhões
alcançados no 2T06, estando tal crescimento diretamente ligado ao aumento das vendas.

No 2T07, a receita líquida proveniente da intermediação de lançamentos imobiliários na Grande
São Paulo e municípios adjacentes e interior do Estado representou 85% desta, enquanto que a
proveniente de lançamentos imobiliários no Rio de Janeiro representou 9% e a receita advinda
da revenda de imóveis de terceiros representou 6% do total da receita líquida.

Da receita líquida resultante das transações ocorridas no 2T07 da Lopes, aproximadamente
80,6% referem-se à receita sobre intermediação imobiliária e 19,4%, 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$15,2 milhões no 2T07, representando
um acréscimo de 9% sobre os custos e despesas operacionais no 1T07, os quais foram de
R$13,9 milhões.

Custos e Despesas Operacionais6
Despesas de Pessoal
Comissões e outros Serviços
Serviços Terceirizados, Assessoria e Consultoria
Infra-estrutura
Telecomunicações
Publicidade
Depreciação e Amortização
Materiais de Escritório
Outras Despesas Operacionais
Total de Custos e Despesas

1T07

2T07

Var. %

(R$ milhares)
7.392
817
1.016
962
371
967
501
188
1.446

8.903
1.195
804
947
493
464
693
116
1.035

20%
46%
(21%)
(2%)
33%
(52%)
38%
(38%)
(27%)

13.660

14.651

7%

6
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 excluindo-se o efeito das
Receitas Financeiras.
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•

•

•

•
•

•

•

•

•

Despesas com Pessoal – O aumento em 20% deste item é resultante do aumento no
provisionamento da remuneração variável da Companhia da ordem de R$1,6 milhão. O
provisionamento da remuneração variável é realizado em função do lucro líquido
alcançado pela Companhia no trimestre vis a vis as metas de lucro estabelecidas pela
administração. Este aumento é, portanto uma conseqüência natural do melhor
desempenho da Companhia apresentado neste trimestre.
Comissões e outros Serviços - As comissões e outros serviços registraram um
aumento de 46% em relação ao 1T07 devido, principalmente, (i) ao aumento na
contratação de serviços de terceiros nas atividades de suporte a vendas em estandes e
de advogados autônomos dado o aumento nas vendas do trimestre e (ii) aumento do
percentual de vendas realizadas a pessoas jurídicas, casos em que a Lopes fatura
integralmente o cliente e paga diretamente a comissão aos autônomos. Estes custos
estão diretamente ligados ao volume de vendas da Companhia e estão, portanto
acompanhando o crescimento apresentado no VGV escriturado do 2T07.
Serviços Terceirizados, Assessoria e Consultoria – A diminuição em 21% deste
item do 1T07 para o 2T07 foi resultado da não utilização pela Companhia no 2T07 de
serviços de consultoria em RH que foram contratados no 1T07.
Infra-estrutura - Este item manteve–se em linha com o planejado pela Companhia.
Telecomunicações - As despesas com telecomunicações cresceram em 33% devido a
sua natureza variável, atrelada em grande parte às vendas contratadas da Companhia,
que aumentaram de R$0,8 bilhão no 1T07 para R$1,1 bilhão no 2T07, um aumento de
34%.
Publicidade - Os desembolsos com publicidade diminuíram em 52% devido a: (i)
sazonalidade nos gastos com publicações no 1T07, em sua maioria, relacionados com a
publicação de balanço, convocação de assembléia e outras publicações de natureza
societária, o que significou uma redução de R$0,1 milhão; (ii) redução nos gastos de
publicidade e marketing na LCI-RJ em R$0,3 milhão e (iii) redução nos gastos de
publicidade na intermediação de imóveis de terceiros e, R$0,1 milhão.
Depreciação e Amortização - O aumento de 38% em depreciação pode ser
explicado pela amortização do ágio correspondente da aquisição da Dirani (LPS Sul). A
Companhia assumiu o controle da Dirani (LPS Sul) a partir de 1º de junho de 2007.
Materiais de Escritório - No 2T07, as despesas com material de escritório
registraram uma queda de 38% em relação ao 1T07 devido a um esforço realizado pela
Companhia na redução dos custos de xerocópias e impressões através da terceirização
total destas atividades junto à empresa especializada.
Outras Despesas Operacionais - No 2T07, outras despesas operacionais
apresentaram decréscimo de 27% em relação ao 1T07. Este item é composto
principalmente, por gastos como limpeza, viagens, refeições, eventos, despesas
judiciais e outros.
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IR e CSLL

O Imposto de Renda (IR) a pagar e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
totalizaram R$3,29 milhões no 2T07, representando um aumento de 89% sobre o R$1,74
milhão registrado no 2T06.

Lucro Líquido e Lucro Líquido por Ação

O Lucro Líquido passou de R$10,3 milhões no 2T06, para R$14,1 milhões no 2T07, gerando um
lucro por ação de R$0,29, ao final deste trimestre.

EBITDA Ajustado

Como resultado de nossas operações, o EBITDA Ajustado* do 2T07 totalizou R$18,2 milhões,
56% acima do observado em 2T06, como apresentado abaixo:

Reconciliação
Lucro Líquido
Imposto de Renda
Participação dos Minoritários
Resultado Não Operacional
Resultado Financeiro Líquido
Depreciações e Amortizações
EBITDA Ajustado7

Margem EBITDA Ajustada
Margem Líquida

2T06

2T07

Var. %

(R$ MM)
10,30
(1,74)
0,08
0,55
(0,28)

14,12
(3,29)
(0,004)
(0,09)
(0,69)

37%
90%
(34%)
146%

11,69

18,20

56%

56,2%
49,5%

56,7%
44,0%

1%
(11%)

Endividamento

Em 30 de junho de 2007, a Lopes apresentava empréstimo e outros valores a pagar à partes
relacionadas de curto prazo no valor de R$3,00 milhões, e R$17,04 de longo prazo em seu
Balanço Patrimonial.

7
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.
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Fluxo de Caixa
Fluxo de Caixa
Das Operações
Das Atividades de Investimentos
Das Atividades de Financiamento
Fluxo de Caixa Total

2T06

2T07

Var. (%)

(R$ milhares)
10,44
(0,38)
(9,27)
0,79

9,92
(5,39)
(2,40)
2,13

(5%)
(1.318%)
74%
270%

O fluxo de caixa das operações diminuiu em 5% no 2T07 apesar do aumento das vendas
ocorrido no 2T07 em decorrência do efeito do aumento da posição de Contas a Receber da
companhia no 2T07, que alcançou R$20,9 milhões contra R$11,8 milhões no 1T07. Este
aumento é decorrente da grande concentração no 2T07 de vendas e lançamentos no mês de
junho, e do conseqüente futuro recebimento de parte deste faturamento no 3T07. A
Companhia apresentava R$10,5 milhões, correspondente a 50,3% da posição total do Contas a
Receber com vencimento em 60 dias a partir de 30/06/2007.

O fluxo de caixa de investimentos passou de R$(0,38)
(i) investimento correspondente à primeira parcela da
milhões e (ii) investimentos realizados no período na
finalização de reformas na sede da Companhia em São

milhão para R$(5,39) milhões, devido a:
aquisição da Dirani, que totalizou R$3,0
implantação da operação de Salvador e
Paulo que totalizaram R$1,0 milhão.

O fluxo de caixa de financiamento passou de R$(9,27) milhão para R$(2,40) milhões, o que
corresponde a uma variação de 74%. Esta redução é devida ao pagamento de dividendos na
ordem de R$8,0 milhões no 2T06 contra um pagamento de R$1,2 milhão no 2T07, referente à
ultima parcela dos dividendos declarados ao acionista controlador em dezembro de 2007 antes
da oferta pública inicial de ações.

Finalmente, o fluxo de caixa total do período passou de R$0,79 milhão para R$2,13 milhões,
devido à combinação dos efeitos afora mencionados.
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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 e suas controladas (nova
estrutura societária) para o 2T07 e referem-se à LCI, suas controladas e EMBRACI (antiga
estrutura societária) para o 2T06.

Os números do Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa referem-se à LPS Brasil e suas controladas
(nova estrutura societária), para o 2T07 e referem-se à LCI, suas controladas e EMBRACI
(antiga estrutura societária) para o 2T06.

Abaixo se encontram os seguintes anexos:
•

Anexo I – Demonstrativo de Resultados Trimestrais

•

Anexo II – Balanço patrimonial Trimestral

•

Anexo III – Fluxo de Caixa Trimestral

•

Anexo IV – Reorganização Societária
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ANEXO I – DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS TRIMESTRAIS
30/06/2007

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

30/06/2006

(em milhares de reais)

Receita Bruta de Serviços

35.529

22.839

Deduções da Receita Bruta

(3.460)

(2.069)

Receita Operacional Líquida

32.067

20.769

Custo dos Serviços Prestados

(4.806)

(3.777)

Lucro Bruto

27.261

16.993

Receitas (Despesas) Operacionais

(9.754)

(5.037)

Com Vendas

(1.504)

(2.943)

Honorários da Diretoria

(4.971)

(369)

Gerais e Administrativas

(2.812)

(1.888)

Depreciações e Amortizações

(693)

(281)

Receitas Financeiras, Líquidas

-

550

Resultado de Equivalência Patrimonial

0

-

Provisão para Perda em Controlada

0

-

226

(106)

17.506

11.956

(92)

-

0

78

Lucro antes do IR, CSLL e da Participação dos
Minoritários.

17.415

12.034

Imposto de Renda e Contribuição Social

(3.291)

(1.737)

Lucro antes da Participação dos Minoritários

14.123

10.927

(4)

0

14.120

10.297

Outras Receitas
Líquidas.

(Despesas)

Operacionais,

Lucro Operacional Antes do Resultado Financeiro
Resultado Financeiro
Resultado Não Operacional

Participação dos Minoritários
Lucro Líquido do Período
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ANEXO II – BALANÇO PATRIMONIAL TRIMESTRAL

ATIVO

30/06/2007

(em milhares de reais)

CIRCULANTE
Disponibilidades
Contas a Receber dos Clientes

6.515
20.917

Adiantamento a Fornecedores e Outros

938

Impostos a Compensar

483

Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos

803

Despesas Antecipadas

632

Créditos Diversos
Total do Ativo Circulante

30.287

NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Contas a Receber de Clientes

66

Impostos a Recuperar

88

Despesa Antecipada
Depósitos Judiciais
Empréstimos e outros Créditos com Partes Relacionadas
Investimento em Controladas
Ágio na Aquisição de Investimentos

369
1
3.174
23.051

Imobilizado

8.700

Intangível

1.760

Diferido

501

Total do Ativo Não Circulante

37.710

TOTAL DO ATIVO

68.000

13

PASSIVO

30/06/2007

(em milhares de reais)

CIRCULANTE
Fornecedores

1.265

Empréstimos

37

Salários, Provisões e Contribuições Sociais

6.358

Impostos a Recolher

2.510

Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar

4.565

Adiantamento de Clientes

759

Dividendos a Pagar

2.878

Empréstimos e outros Valores a Pagar para Partes Relacionadas

3.646

Rendas a Apropriar
Outras Contas a Pagar
Total do Passivo Circulante

606
7
22.631

NÃO CIRCULANTE
Exigível a Longo Prazo
Fornecedores

155

Empréstimos

17

Empréstimos e outros Valores a Pagar para Partes Relacionadas
Total do Passivo Não Circulante
PARTICIPAÇÃO DOS MINORITÁRIOS

17.036
17.209
67

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social

8.419

Reserva Legal

21

Reserva de Retenção de Lucros
Lucros Acumulados

19.653

Total do Patrimônio Líquido

28.093

TOTAL DO PASSIVO

68.000
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ANEXO III – FLUXO DE CAIXA TRIMESTRAL
30/06/2007

30/06/2006

(em milhares de reais)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro Líquido do Período

14.120

10.297

Depreciação e Amortização

492

281

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

436

820

Equivalência Patrimonial

-

-

Provisão para Contingências

-

55

Baixas Líquidas do Ativo Imobilizado

-

118

Provisão para Perda em Controlada

-

-

Juros e Variações Monetárias

-

131

201

-

Contas a Receber de Clientes

(9.523)

(1.178)

Adiantamento a Funcionários

-

-

Impostos

(522)

66

Adiantamento a Fornecedores e Outros

(210)

10

Despesas Antecipadas

(588)

9

Créditos Diversos

(148)

13

(2)

(12)

Fornecedores

(491)

622

Salários, Provisões e Contribuições Sociais

2.969

206

363

(626)

2.365

(439)

606

-

(144)

65

9.924

10.438

Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido do Período com o
Caixa gerado pelas Atividades Operacionais:

Amortização do Ágio na Aquisição de Investimento

(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais

Depósitos Judiciais

Aumento (Redução) nos Passivos Operacionais

Adiantamento de Clientes
Impostos
Rendas a Apropriar
Outras Contas a Pagar
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
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FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
INVESTIMENTO
Dividendos Recebidos

-

-

(2.368)

(378)

0

-

(3.019)

-

(5.387)

(378)

(927)

65

(1.122)

(7.993)

(254)

(1.343)

Recebimento de Créditos com Partes Relacionadas

(1)

-

Pagamento de Saldos Devidos a Empresas Ligadas

(3.742)

-

3.643

-

(2.404)

(9.271)

Aumento do Saldo de Disponibilidades

2.133

789

Caixa no Início do Período

4.382

-

6.515

789

Aquisição de Ativo Imobilizado, Intangível e Adições ao
Diferido
Investimentos – em Controladas
Ágio na Aquisição de Investimento
CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES DE
INVESTIMENTO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
FINANCIAMENTO
Empréstimos de Terceiros
Pagamento de Dividendos aos Acionistas
Empréstimos e outros Créditos a Partes Relacionadas

Empréstimos e outros Valores a Pagar a Partes
Relacionadas
CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES DE
FINANCIAMENTO

CAIXA NO FINAL DO PERÍODO
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ANEXO IV – REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA
Anteriormente a 15 de agosto de 2006, as empresas que prestavam os serviços atualmente
prestados pela Lopes estavam organizadas conforme estrutura a seguir:

LCI
LCI

EJC
EJC

ARC
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 (antiga estrutura societária) para a LPS Brasil
e suas controladas (nova estrutura societária). Por outro lado, informações de natureza
financeira, operacional ou de negócios a partir de 16 de agosto de 2006 referem-se à LPS Brasil
e suas controladas (nova estrutura societária).

Previamente à sua oferta pública secundária de ações ordinárias da LPS Brasil, ocorrida em 18
de dezembro de 2006, a LPS Brasil foi reestruturada societariamente visando simplificar as suas
operações e de suas controladas, separando-as por segmento e/ou região, conforme indicado
abaixo:

LPS BRASIL
LPS
Brasil
99,9%

Controladas
Controladas
Legenda:

LPS Brasil – Consultoria de Imóveis S.A.

Controladas: EBC – Consultoria de Imóveis Ltda.
LCI Brasil – Consultoria e Marketing Imobiliário Ltda. (LCI-RJ)
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LIL – Intermediação Imobiliária Ltda.
LR – Consultoria de Imóveis Ltda.
SATI – Assessoria Imobiliária Ltda.

Em 2007, a Lopes iniciou suas operações no Estado da Bahia e adquiriu o controle da Dirani
Investimentos Imobiliários Ltda, por meio de uma controlada criada para tal fim. A Atual
estrutura societária da Lopes está descrita abaixo:

LPS BRASIL
LPS Brasil
99,9%

99,9%

EBC

LCI-RJ
LI

99,9%

LIL

99,9%

LPS-NE

75,0%

LPS SUL

99,9%

99,9%

LR

SATI

L
Legenda:

LPS Brasil – Consultoria de Imóveis S.A.

Controladas: EBC – Consultoria de Imóveis Ltda.
LCI Brasil – Consultoria e Marketing Imobiliário Ltda. (LCI-RJ)
LIL – Intermediação Imobiliária Ltda.
LPS Nordeste – Consultoria de Imóveis Ltda. (LPS-NE)
LPS Sul – Consultoria de Imóveis Ltda.
LR – Consultoria de Imóveis Ltda.
SATI – Assessoria Imobiliária Ltda.

Para efeito de comparação entre o 2T06 e o 2T07, os resultados financeiros
auditados da LPS Brasil e controladas (nova estrutura societária) para o 2T07 serão
comparados aos resultados financeiros combinados auditados da LCI e controladas
e Embraci (antiga estrutura societária).

Para efeito de comparação de desempenho operacional entre o 2T06 e o 2T07, as
informações operacionais da LPS Brasil e controladas (nova estrutura societária)
para o 2T07, serão comparadas às informações operacionais da LCI e controladas e
Embraci (antiga estrutura societária).
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