
 

 

 
 TEGMA anuncia crescimento de 7,3% na Receita Líquida  

e de 9,6% no EBITDA no 1T10. 
 
 

São Bernardo do Campo, 05 de Maio de 2010 – A Tegma Gestão Logística S.A., uma das maiores 

provedoras de gestão logística do Brasil e líder no segmento de transporte de veículos 0km para a 

indústria automotiva, apresenta os resultados consolidados referentes ao primeiro trimestre de 2010. A 

Tegma é um provedor logístico integrado que atua em transporte, armazenagem, controle e gestão de 

estoque e no desenvolvimento de soluções logísticas em diversos setores da economia, oferecendo um 

amplo portfólio de serviços. Atualmente possui 58 filiais no Brasil, 2.889 colaboradores diretos, 3.720 

equipamentos próprios e de terceiros e uma área total de 1.571 mil m
2
 em pátios.  

 

 

 A receita líquida consolidada atingiu R$247,0 milhões no 1T10, 

resultado 7,3%% maior que o do mesmo período do ano 

anterior. 

 

 O EBITDA cresceu 9,6% no 1T10, atingindo R$38,1 milhões. A 

margem EBITDA em relação à receita líquida foi de 15,4%, um 

aumento de 0,3 p.p. em relação ao ano anterior.   

 

 O lucro líquido no período foi de R$ 22,6 milhões, um 

crescimento de 19,7% em relação ao 1T09. 

 

            

 

 
INDICADORES FINANCEIROS E OPERACIONAIS CONSOLIDADOS 
(Em Reais mil – exceto percentagens) 
 

1T10 1T09 Var (%)

Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 306.748 286.026 7,2%

Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 246.967 230.171 7,3%

EBITDA 38.116 34.777 9,6%

Margem EBITDA 15,4% 15,1% +0,3 p.p

Número de veículos transportados 272.022 220.060 23,6%

Nacional + Importado 239.848 204.204 17,5%

Exportação 32.174 15.856 102,9%

Km média 929 980 -5,2%  
 

 

Teleconferência de 
Resultados do 1T10  

Data: Quarta-feira, 
05 de Maio de 2010. 
 
> Português 

10:30 (horário de Brasília) 
09:30 (horário Nova York) 
Tel.: +55 (11) 2188-0188 
Replay: +55 (11) 2188-0188 
Código: Tegma  
 
> Inglês 

11:30 (horário de Brasília) 
10:30 (horário Nova York) 
Tel.: +1 (412) 858-4600 
Código: Tegma 
Replay: +1 (412) 317-0088 
Código: 440062# 

DESTAQUES OPERACIONAIS E FINANCEIROS 
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É com satisfação que anunciamos o resultado do primeiro trimestre de 2010 (1T10), no qual apresentamos 

um crescimento de 7,3% na receita líquida e de 9,6% no EBITDA em relação ao 1T09. Comentaremos a 

seguir os principais efeitos que impactaram os nossos resultados no primeiro trimestre de 2010. 

Logística Automotiva 

As vendas de veículos no mercado interno continuaram elevadas durante o 1T10. Segundo a ANFAVEA 

(Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), as vendas no atacado de automóveis e 

comerciais leves totalizaram 745.126 veículos no período, o que representa um crescimento de 15% em 

relação ao 1T09. Acreditamos que além do benefício do IPI, o aumento das vendas deve-se principalmente 

ao retorno da oferta de crédito aos patamares pré-crise. Esse fator, aliado ao crescimento da renda e ao 

aumento da confiança do consumidor faz com que a Companhia permaneça otimista em relação às vendas 

para os demais trimestres de 2010.  

Observamos também o forte crescimento das exportações no período, ocasionada pela retomada nas 

vendas dos principais mercados compradores, como a Argentina e o México. No 1T10 foram exportados 

113.372 veículos, um crescimento de 80,2% em relação ao 1T09.  

No 1T10, a Tegma transportou 272.022 veículos, um crescimento de 23,6% em relação ao mesmo período 

do ano anterior, considerando tanto as operações voltadas ao mercado interno (veículos nacionais e 

importados) quanto às exportações. A receita bruta com transporte de veículos cresceu 16,7% no período, 

refletindo o aumento da participação das exportações no mix de veículos transportados. 

O segmento de transporte de peças apresentou no 1T10 crescimento de 10,6% em relação ao 1T09, 

atingindo R$ 31,5 milhões. Esse número reflete o crescimento da produção de veículos leves, caminhões e 

máquinas agrícolas no período.  

O EBITDA do segmento de logística automotiva  foi de R$ 31,5 milhões no 1T10, um crescimento de 

15,8% em relação ao 1T09. A margem EBITDA em relação à receita líquida foi de 15,2% no 1T10, um 

aumento de 0,2 p.p. em relação ao mesmo período do ano anterior. 

 

Logística Integrada 

A receita bruta com transporte no segmento de logística integrada foi de R$48,0 milhões no 1T10, queda 

de 24,0% em relação ao 1T10. Os principais fatores que contribuíram para a diminuição da receita foram a 

descontinuidade das operações de transporte papel & celulose e combustíveis, além da queda na receita 

com transporte de suco de laranja, ocasionada pelo menor volume transportado. 

COMENTÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE OS RESULTADOS  
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Na linha de serviços logísticos, obtivemos uma receita bruta de R$ 20,0 milhões no 1T10, uma queda de 

14,9% em relação ao 1T09.  

A redução da receita com serviços logísticos no trimestre tem como principais causas a redução no volume 

de mercadorias armazenadas no Porto Seco de Cariacica – ES, ocasionada pela diminuição do fluxo de 

importações bem como pela apreciação do real frente ao dólar, que ocasionou a queda no valor cobrado 

por posição /pallet nas operações de armazenagem alfandegada, cuja forma da tarifação é baseada em 

um percentual do valor CIF (cost, insurance and freight) da mercadoria. 

O EBITDA do segmento foi de R$6,6 milhões no 1T10, uma queda de 12,7% em relação ao 1T09.                 

A margem EBITDA em relação à receita líquida foi de 16,9% no período, o que representou um aumento 

de 1,5 p.p. em relação ao ano anterior. Esse valor reflete, além da descontinuidade de contratos pouco 

rentáveis, o montante de R$ 1,6 milhão proveniente da venda de ativos utilizados nessas operações.  

Resultados Consolidados 

A receita líquida da Tegma foi de R$247,0 milhões no 1T10, crescimento de 7,3% em comparação          

com o 1T09.  

O EBITDA no 1T10 foi de R$38,1 milhões, um crescimento de 9,6% em relação ao 1T09. A margem em 

relação à receita líquida foi de 15,4%, crescimento de 0,3 p.p. em relação ao 1T09.  

Como conseqüência dos itens expostos acima, o nosso lucro líquido foi de R$22,6 milhões no 1T10, 

crescimento de 19,7% em comparação com o 1T09. Esse valor inclui o efeito positivo de 

aproximadamente R$ 4,0 milhões referente ao método de depreciação adotado pelo padrão IFRS. 

Em 31.03.10, a Companhia apresentava posição líquida de caixa de R$ 2,7 milhões, nível que 

consideramos como bastante confortável e que representa uma oportunidade para aumentar a 

alavancagem no futuro. 

Estamos otimistas em relação ao futuro da indústria automobilística no Brasil e às oportunidades nos 

outros setores da economia. Para os próximos trimestres manteremos a nossa estratégia de crescimento 

com rentabilidade e geração de caixa para os acionistas.  
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Considerando a importância e a necessidade de que as práticas contábeis brasileiras sejam 

convergentes com as práticas contábeis internacionais, a Administração da Companhia decidiu por 

apresentar, a partir desta data base, as demonstrações financeiras interinas consolidadas da 

Companhia adotando o padrão IFRS. Dessa forma as demonstrações financeiras consolidadas interinas 

da Companhia, em 31 de março de 2010, são as primeiras demonstrações financeiras consolidadas 

intermediárias, apresentadas de acordo com IFRS, em conexão com as primeiras demonstrações 

financeiras anuais de acordo com IFRS a serem elaboradas para o exercício a findar em 31 de 

dezembro de 2010. 

 

 

Foram reclassificados os créditos de PIS e COFINS relativos a insumos necessários para prestação dos 

serviços que eram alocados nas contas de impostos (dedução da receita bruta) e passaram a ser 

considerados como dedução na conta de custos operacionais. As demonstrações financeiras do 1T10 e 

do 1T09 apresentadas já consideram essa reclassificação. Essa nova alocação ocasiona os seguintes 

efeitos na demonstração dos resultados em relação às práticas utilizadas anteriormente: 

 Aumento do valor das deduções da receita bruta e conseqüente diminuição da receita líquida; 

 Redução dos custos operacionais ( Outros custos); 

 

Dada a composição desses dois efeitos, não há alteração no valor do lucro operacional. Os efeitos de 

tal reclassificação foram de R$ 16.167 mil no 1T10 e R$ 13.809 mil no 1T09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS - IFRS  

RECLASSIFICAÇÃO CRÉDITO PIS E COFINS  
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A seguir analisamos os resultados consolidados do 1T10 por Divisão de Negócios: 

LOGÍSTICA AUTOMOTIVA 

1T10 1T09 Var (%)

Transporte (Setor) 245.703 211.980 15,9%

Transporte de Veículos 214.197 183.502 16,7%

Transporte de Peças 31.506 28.478 10,6%

Serviços Logísticos 13.028 10.887 19,7%

Receita Bruta Total 258.731 222.867 16,1%

Receita Liquida Total 207.589 180.818 14,8%

EBITDA 31.469 27.164 15,8%

Margem EBITDA 15,2% 15,0% + 0,2 p.p

Depreciação e Amortização 2.097 6.561 -68,0%

Número de veículos transportados 272.022 220.060 23,6%

Nacional + Importado 239.848 204.204 17,5%

Exportação 32.174 15.856 102,9%

Km média 929 980 -5,2%  

  

Receita Bruta 

A receita bruta do Setor de Logística Automotiva foi de R$258,7 milhões no 1T10, representando aumento 

de 16,1 % em relação ao 1T09, destacando-se: 

Transporte de Veículos: A receita bruta com transporte de veículos cresceu 16,7% em relação ao 1T09, 

atingindo R$214,2, devido principalmente ao aumento da quantidade de veículos transportados no período. 

Transporte de Peças: A receita bruta com transporte de peças apresentou aumento de 10,6% no 1T10, 

atingindo R$ 31,5 milhões. Esse crescimento é decorrente do aumento da produção de veículos leves, 

caminhões e máquinas agrícolas. 

Serviços Logísticos: A receita bruta com serviços logísticos teve um aumento de 19,7% atingindo             

R$13,0 milhões no 1T10.  

 

 

 

 

DESEMPENHO OPERACIONAL E DIVISÕES DE NEGÓCIOS 
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EBITDA 

O EBITDA do segmento foi de R$31,5 milhões no 1T10, representando um aumento de 15,8% em 

comparação com o 1T09. A margem em relação à receita líquida foi de 15,2 % no período, um crescimento 

de 0,2 p.p em relação ao 1T09. 

 

LOGÍSTICA INTEGRADA 

1T10 1T09 Var (%)

Transporte (Setor) 27.994 39.635 -29,4%

  Produtos Químicos 14.339 12.775 12,2%

  Suco Laranja 3.732 7.348 -49,2%

  Celulose 1.893 8.398 -77,5%

  Combustíveis 7.073 10.683 -33,8%

  Outros 956 431 121,7%

Serviços Logísticos 20.023 23.524 -14,9%

Receita Bruta Total 48.017 63.159 -24,0%

Receita Liquida Total 39.378 49.353 -20,2%

EBITDA 6.649 7.613 -12,7%

Margem EBITDA 16,9% 15,4% + 1,5 p.p

Depreciação e Amortização 241 3.787 -93,6%  

 

Receita Bruta 

A receita bruta do segmento apresentou queda de 24,0% no 1T10 : 

Receita Bruta com Transporte 

A receita bruta com transporte atingiu R$28,0 milhões no 1T10 (queda de 29,4% em comparação com o 

1T09), destacando-se:  

(i) Queda de 77,5 % na receita com transporte de papel e celulose, devido ao término do contrato de 

transporte de cavaco de madeira para a VCP; 

(ii) Redução de 33,8% na receita com transporte de combustíveis, decorrente da descontinuidade de 

operações com a Shell em janeiro de 2010; 

(iii) Queda de 49,2% na receita bruta com transporte de suco de laranja devido à diminuição do volume 

transportado, decorrente da queda das vendas dos nossos clientes. 
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Serviços Logísticos 

A receita bruta com serviços logísticos apresentou uma queda de 14,9% em relação ao 1T09, ocasionada 

pelos seguintes fatores: 

(i) Redução no volume de mercadorias armazenadas no Porto Seco de Cariacica – ES, devido à queda no 

volume de importações realizadas pelas empresas brasileiras no 1T10.  

(ii) Desvalorização cambial. A queda no dólar impacta o valor CIF (cost, insurance and freight) cobrado por 

posição/palete e que serve como base para a cobrança do serviço de armazenagem alfandegada. 

 

EBITDA 

O EBITDA do setor de logística integrada atingiu R$6,6 milhões no 1T10, representando uma queda de 

12,7% em relação ao 1T09. O EBITDA representou 16,9% da receita líquida no 1T10, um aumento de 1,5 

p.p. em relação ao 1T09. 

O aumento das margens deve-se à redução de contratos menos rentáveis e a receitas decorrentes da 

venda de equipamentos utilizados nas operações que foram descontinuadas recentemente. O impacto da 

vendas desses equipamentos no EBITDA do setor foi de aproximadamente R$ 1,6 milhão. 

 

 

RECEITA BRUTA CONSOLIDADA 

A receita bruta consolidada no 1T10 atingiu R$306,7 milhões, resultado 7,2% maior que o do 1T09.                

A tabela abaixo está expressa em R$ mil, exceto as percentagens: 

1T10 1T09 Var (%)

Serviços de Transporte 273.697 251.615 8,8%

Serviços Logísticos 33.051 34.411 -4,0%

Receita Bruta de Serviços 306.748 286.026 7,2%  

O resultado apresentado no 1T10 deve-se principalmente a: (i) aumento de 23,6% no volume de veículos 

transportados e ao aumento de 10,6% na receita bruta com transporte de peças.  

 

 

 

RESULTADOS CONSOLIDADOS 
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DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA CONSOLIDADA 

As deduções da receita bruta aumentaram 7,0%, atingindo R$59,8 milhões no 1T10. O percentual das 

deduções sobre a receita bruta atingiu 19,5% no 1T10, percentual igual ao do 1T09.  

RECEITA LÍQUIDA CONSOLIDADA  

Em decorrência dos fatos relacionados acima, a receita líquida consolidada no 1T10 atingiu R$247,0 

milhões, resultado 7,3% maior que o apresentado no 1T09. 

CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSOLIDADOS 

O custo dos serviços prestados no 1T10 foi de R$204,3 milhões, aumento de 3,8% em relação ao 1T09. 

Esse acréscimo foi decorrente principalmente de:  

(i)  Aumento de 13,7% nos gastos com agregados, devido ao acréscimo do faturamento nas operações 

de transporte de veículos decorrente do aumento do volume de veículos transportados, ao crescimento 

da receita com transporte de peças e da ampliação das operações terceirizadas no segmento de logística 

integrada 

(ii)  Aumento de 8,4% nos gastos com pessoal, refletindo o efeito do dissídio salarial de maio de 2009 

(aproximadamente 5%) e a contratação de pessoal para as operações de transporte de veículos.  

 (iii) Queda nos outros custos em 37,7% devido à desmobilização da frota própria utilizada nas operações 

de papel & celulose e combustíveis e à diminuição dos custos com depreciação relacionados com a 

adoção do padrão IFRS. 

A tabela abaixo está expressa em R$ mil, exceto as percentagens: 

1T10 1T09 Var (%)

Com agregados 154.917 136.215 13,7%

Com pessoal 27.408 25.282 8,4%

Outros 21.937 35.227 -37,7%

 Total 204.262 196.724 3,8%  

LUCRO BRUTO 

No 1T10 o lucro bruto da Companhia foi de R$42,7 milhões, aumento de 27,7% quando comparado com 

o lucro bruto do 1T09. A margem bruta em relação à receita líquida foi de 17,3%, um aumento de 2,8 p.p 

em relação ao 1T09. 
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DESPESAS 

1T10 1T09 Var (%)

Gerais e administrativas 8.560 6.387 34,0%

Honorários da administração 1.251 1.357 -7,8%

Comerciais 395 247 59,9%

Outras Receitas/ Despesas -3.278 1.027 -

Total 6.928 9.018 -23,2%  

As despesas operacionais gerais, administrativas, com honorários da administração, com vendas e 

outras totalizaram R$6,9 milhões no 1T10, o que representou queda de 23,2% em relação ao 1T09.  

A Companhia teve no 1T10 receita de aproximadamente R$ 1,6 milhão referente à venda de ativos. 

LUCRO OPERACIONAL 

O lucro operacional antes do resultado financeiro foi de R$35,8 milhões no 1T10, um crescimento de 

46,5% em relação ao 1T09. 

.DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS 

1T10 1T09 Var (%)

Receitas Financeiras 1.119 1.986 -43,7%

Despesas Financeiras -3.890 -4.262 -8,7%

Total -2.771 -2.276 21,7%  

O resultado financeiro líquido no 1T10 foi uma despesa no valor de R$2,8 milhões, um aumento de 

21,7% em relação ao 1T09.   

Receita Financeira: No 1T10, as receitas financeiras tiveram uma queda de 43,7%, decorrente 

principalmente da queda das taxas de juros que remuneram as nossas aplicações financeiras.  

Despesas Financeiras: No 1T10 as despesas financeiras apresentaram uma queda de 8,7%, refletindo 

a diminuição do endividamento da Companhia. 

IMPOSTO DE RENDA 

Abaixo demonstramos a conciliação da taxa efetiva do imposto de renda e contribuição social devidos no 

período:  

1T10 1T09 Var (%)

Lucro Antes dos Impostos 33.006 22.153 49,0%

Prejuízos nas Controladas - 444 -

IRPJ e CSSL diferido na controlada - -15.724 -

Outras Adições -2.537 2.653 -

Base tributável Ajustada 30.469 9.526 219,8%

IRPJ e CSSL 10.359 3.239 219,8%

Taxa Efetiva 34% 34% -  
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LUCRO LÍQUIDO 

Como conseqüência dos resultados expostos acima, nosso lucro líquido consolidado foi de                   

R$22,6 milhões no 1T10, aumento de 19,7% em relação ao 1T09. 

INVESTIMENTOS 

Os investimentos no 1T10 totalizaram R$4,1 milhões, e referem-se principalmente a obras e benfeitorias 

em curso em imóveis de terceiros. 

DISPONIBIILIDADES E ENDIVIDAMENTO 

A Companhia possui disponibilidades (caixa e equivalentes) no valor de R$82,6 milhões. A Tegma 

concentra os recursos das aplicações financeiras em fundos de renda fixa com remuneração equivalente 

a 101% da variação do índice do CDI (Certificado de Depósito Interbancário). 

O endividamento bruto da Companhia é de R$67,2 milhões, e é composto principalmente de operações 

com o BNDES (FINAME), com encargos de 3,5% ao ano mais variação da TJLP. 

Em 31/03/2010 apresentávamos também um valor a pagar de aproximadamente R$12,7 milhões 

referente à aquisição dos negócios operados pela CTV.  

 

 

 

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS 

Foi aprovado em Assembléia Geral Ordinária realizada em 20/04/2010 a pagamento de R$ 30,0 milhões 

em dividendos (correspondente a aproximadamente R$ 0,45 por ação). 

A Companhia pagou R$ 60,0 milhões em dividendos referentes ao exercício de 2009, valor 

correspondente a 78,4% do lucro líquido do período.  

 

 

 

 

 

 

EVENTOS RECENTES 
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                                     TELECONFERÊNCIAS SOBRE RESULTADOS DO 1T10 

|PORTUGUÊS| 
4ª feira, 05 de maio de 2010 
10:30 (horário de Brasília) 
09:30 (horário Nova York) 
Tel.: +55 (11) 2188-0188 
Replay: +55 (11) 2188-0188 
Código: Tegma 

 

|INGLÊS| 
4ª feira, 05 de maio de 2010 
11:30 (horário de Brasília) 
10:30 (horário Nova York) 
Tel.: +1 (412) 858-4600 
Código: Tegma 
Replay: +1 (412) 317-0088 
Código: 440062# 

 
 
Para informações adicionais, acesse nosso website – www.tegma.com.br/ri - ou entre em contato com nossa área de 
Relações com Investidores: 
 
Alexandre Brandão,   (+55 11) 4346-2532, alexandre.brandao@tegma.com.br 
Hugo Zierth, (+55 11) 4397-9370, hugo.zierth@tegma.com.br                                                                                          

Nós fazemos declarações sobre eventos futuros sujeitos a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base 

crenças e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso.  

Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, 

assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. 

As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre 

resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que  

incluem as palavras “acredita”, “poderá”, “irá”, “continua”, “espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”, “estima” ou 

expressões semelhantes. 

As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e 

suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou 

não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles 

expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro.  

 

 

 

 

 

 

 EVENTOS PARA DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  
 

http://www.tegma.com.br/ri
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 A Companhia está vinculada à arbitragem na Câmara de Arbitragem do Mercado, conforme Cláusula 

Compromissória constante em seu Estatuto Social. 

 

 

 

 Em observância às disposições constantes no artigo 25 da Instrução CVM n
o 

480/09, de 07 de dezembro de 2009, 

os diretores da Companhia declaram que discutiram, revisaram e concordaram com as opiniões expressas no 

parecer da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, emitido nessa data, e com demonstrações contábeis 

relativas ao  primeiro trimestre de 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VINCULAÇÃO À CLÁUSULA 

COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM 
 

DECLARAÇÃO DOS DIRETORES 
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1T10 1T09 Var (%)
Receita Bruta Operacional             306.747            286.026 7,2%

Serviços Transportes             273.697            251.615 8,8%

Serviços Logísticos e outros               33.050              34.411 -4,0%

Impostos e deduções             (59.780)             (55.855) 7,0%

Receita líquida operacional             246.967            230.171 7,3%

Custo dos serviços prestados           (204.262)           (196.724) 3,8%

    Com Pessoal             (27.408)             (25.282) 8,4%

    Com Agregados (terceiros)           (154.917)           (136.215) 13,7%

    Outros             (21.936)             (35.227) -37,7%

Lucro bruto               42.706              33.447 27,7%

(Despesas) receitas operacionais               (6.928)               (9.018) -23,2%

Gerais e administrativas               (8.560)               (6.387) 34,0%

Honorários da administração               (1.251)               (1.357) -7,8%

Despesas Comerciais                  (395)                  (247) 59,9%

Outras receitas (despesas) líquidas                 3.278               (1.027) -

Lucro operacional antes das participações societárias,               35.778              24.429 46,5%

resultado financeiro e despesas com a oferta pública

Resultado Financeiro               (2.771)               (2.276) 21,7%

Receitas financeiras                 1.119                1.986 -43,7%

Despesas financeiras               (3.890)               (4.262) -8,7%

Lucro antes do IR e da CS               33.006              22.153 49,0%

Imposto de renda e contribuição social             (10.359)               (3.239) 219,8%

Do exercício               (6.869)               (6.175) 11,2%

Diferido               (3.490)                2.936 -218,9%

Lucro antes da participação de minoritários               22.647              18.914 19,7%

Participação de minoritários                       -                        -                   -   

Lucro líquido do exercício               22.647              18.914 19,7%  

             

 

 

Demonstração do Resultado 
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1T10 1T09 Var (%)
Receita líquida operacional        246.967         230.171 7,3%

Lucro Operacional          35.778           24.429 46,5%

(+) Depreciação            2.338           10.348 -77,4%

EBITDA          38.116           34.777 9,6%

Margem EBITDA 15,4% 15,1%   +0,3 p.p.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconciliação EBITDAR 



 

 
 

15 

 

 

 

 

 

31/03/2010 31/12/2009 Passivo e Patrimônio Líquido 31/03/2010 31/12/2009

Circulante           259.061     226.236 Circulante           175.589             159.702 

Caixa e equivalentes             82.588       59.128 Empréstimos e financiamentos             25.136               39.064 

Contas a Receber           129.649     137.205 Fornecedores e fretes a pagar             33.609               29.616 

Almoxarifado               1.295         1.444 Partes Relacionadas             14.267               11.687 

Impostos a recuperar               8.664         9.924 Tributos a Recolher             11.242               10.773 

Despesas antecipadas               3.957         3.618 Parcelamento de tributos               1.727                 1.736 

Bens destinados a venda             25.533         6.519 Salários e encargos sociais             18.456               18.994 

Outras Contas a Receber               7.375         8.398 Seguros e aluguéis a pagar               4.708                 7.832 

Dividendos a Pagar             30.000  - 

 Imposto de Renda e Contribuição Social               4.148                 2.240 

Não circulante           337.616     355.685  Títulos a pagar             12.761               19.555 

Demais contas a pagar             19.535               18.205 

     Realizável a longo prazo             43.712       40.137 

Não circulante           421.088             422.219 

IR e CS Diferidos             40.453       37.034 

Partes relacionadas                  905            890     Exigível a longo prazo             58.680               52.326 

Depósitos judiciais               2.354         2.213 Empréstimos e financiamentos             42.034               40.791 

Outros Realizáveis                    -                 -   Provisão para contingências e outros               1.942                 1.942 

Parcelamento de tributos               4.933                 5.143 

    Permanente           293.904     315.548 IR e CS diferidos               9.771                 4.450 

Imobilizado           129.700     151.187 Participação de Minoritários                     -                        31 

Intangível           164.204     164.361 

Patrimônio líquido           362.408             369.862 

Capital social           144.469             144.469 

Reserva de Capital           174.055             174.055 

Ações em tesouraria                 (342)                   (342)

Reservas de Lucro               8.897                       -   

Dividendos a Pagar  -               30.000 

Ajustes de Avaliação Patrimonial                    26                    127 

Lucros Acumulados             35.303               21.553 

Total do ativo           596.677     581.921 Total do passivo e do patrimônio líquido           596.677             581.921  

   

Balanço Patrimonial 



 

 

 


