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DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS 

 

Recorde em Lançamentos

totalizando R$ 88,5
 

São Paulo, 28 de março

(LPI), com 7 anos de existência, se destaca como uma das 

incorporadoras do país e com crescimento potencializado, 

altíssimo padrão. A Lindencorp, faz parte 

developer, capaz de atuar nos mais diversos segmentos do mercado imobiliário.

A partir de 1 de janeiro de 2013, passam a valer as normas 

tratam de operações controladas em conjunto. Adotando o normativo CPC 19, uma parcela 

dos ativos e passivos, receitas e despesas deixam de ser consolidadas proporcionalmente

Essa adoção não impactará o Patrimônio Líquido e Resultado

 

DESTAQUES OPERACIONAIS E FINANCEIROS

 
• O VGV Total Lançado no

milhões, correspondente este a um crescimento de 15,6% em relação ao 4T12. No ano, os 
lançamentos somam R$ 1.
21,4% superior a 2012; 
 

• As Vendas Contratadas
129,9 milhões, redução de 
contratadas atingiram 
corretagem, distratos e
 

• As Entregas nos 12M13 totalizaram R$ 
Lindencorp, na época do lançamento, correspondendo 
 

• A Receita Operacional 
comparado ao ano de 2012

 

• O Lucro Bruto foi de R$ 
com Margem Bruta de 3
 

• O EBITDA atingiu R$ 104,6
Margem EBITDA de 46,9
 

•  O Lucro Líquido nos 12
com Margem Líquida de 
 

• O ROE (Return on Equity)
como referência no setor em termos de rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido;
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DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS 12M13 

Recorde em Lançamentos, Vendas e Lucro Líquido 

88,5 milhões, com Margem Líquida de 

março de 2014 – A Lindencorp Participações e Incorporações L

, com 7 anos de existência, se destaca como uma das mais bem fundamentas 

incorporadoras do país e com crescimento potencializado, focando o mercado de médio e 

altíssimo padrão. A Lindencorp, faz parte do Grupo LDI que é uma full service real estate 

developer, capaz de atuar nos mais diversos segmentos do mercado imobiliário.

A partir de 1 de janeiro de 2013, passam a valer as normas IFRS 10 e IFRS 11, que 

tratam de operações controladas em conjunto. Adotando o normativo CPC 19, uma parcela 

dos ativos e passivos, receitas e despesas deixam de ser consolidadas proporcionalmente

Essa adoção não impactará o Patrimônio Líquido e Resultado da Companhia. 

DESTAQUES OPERACIONAIS E FINANCEIROS 

no 4T13 atingiu R$ 752,4 milhões e o VGV parte Lindencorp
milhões, correspondente este a um crescimento de 15,6% em relação ao 4T12. No ano, os 
lançamentos somam R$ 1.434,3 milhões em VGV Total e R$ 685,6 milhões em p

 

ontratadas Totais do 4T13 somaram R$ 363,8 milhões e a parte Lindencorp
milhões, redução de 6,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em 2013, as vendas 

 R$ 429,0 milhões parte Lindencorp, 31,5% superior a 2012, 
corretagem, distratos e cancelamentos.  

nos 12M13 totalizaram R$ 749,7 milhões em VGV Total e R$ 
Lindencorp, na época do lançamento, correspondendo a 1.439 unidades;  

Operacional Líquida em 2013 atingiu R$ 223,0 milhões, crescimento de 
ano de 2012; 

foi de R$ 69,9 milhões nos 12M13, aumento de 194,1% no comparativo com os 
de 31,3%, 8,6 p.p. acima em relação ao ano anterior; 

104,6 milhões nos 12M13, aumento de 144,4% em relação
46,9%, 5,9 p.p. acima que 2012; 

12M13 totalizou R$ 88,5 milhões, aumento de 139,2% em relação aos 12M12, 
de 39,7%, 4,2 p.p superior ao mesmo período anterior

(Return on Equity), dos últimos 12 meses atingiu 41,6%. A Companhia, assim, manteve
como referência no setor em termos de rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido;
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Lucro Líquido 

milhões, com Margem Líquida de 39,7% 

A Lindencorp Participações e Incorporações Ltda. 

mais bem fundamentas 

focando o mercado de médio e 

é uma full service real estate 

developer, capaz de atuar nos mais diversos segmentos do mercado imobiliário. 

IFRS 10 e IFRS 11, que 

tratam de operações controladas em conjunto. Adotando o normativo CPC 19, uma parcela 

dos ativos e passivos, receitas e despesas deixam de ser consolidadas proporcionalmente. 

da Companhia.  

arte Lindencorp totalizou R$ 373,0 
milhões, correspondente este a um crescimento de 15,6% em relação ao 4T12. No ano, os 

ões em parte Lindencorp, 

arte Lindencorp alcançou R$ 
% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em 2013, as vendas 

% superior a 2012, valor líquido de 

milhões em VGV Total e R$ 238,3 milhões em VGV 

crescimento de 113,6% quando 

% no comparativo com os 12M12, 

em relação aos 12M12, com 

aumento de 139,2% em relação aos 12M12, 
mesmo período anterior; 

%. A Companhia, assim, manteve-se 
como referência no setor em termos de rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido; 
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MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

 

A Lindencorp Participações e Incorporações Ltda. (LPI) tem a satisfação de anunciar os 

resultados operacionais e financeiros do quarto trimestre e do ano de 2013, destacando que 

ano foi o mais representativo na história da e

 

Em termos de resultados operacionais, o 4T13 foi mais um trimestre de resultados 

consistentes, consequência da 

adequados e vendas dentro da expectativa do mercado.

 

Os Lançamentos da Lindencorp no ano de 2013 somaram R$ 1.

Total e R$ 685,6 milhões na participação Lindencorp, 

empreendimentos, sendo 6 residenciais, 2 comerciais e 

unidades, um aumento de 2

 

As vendas Contratadas em 2013 atingiram R$ 1.059,2 milhões em VGV Total e R$ 4

milhões na parte Lindencorp, um volume 3

relativo à venda de lançamentos e 3

reportados de venda são líquidos de distratos e corretagem. 

 

O Estoque de Terrenos

um VGV Total potencial de R$ 1.3

do total e composto por 7 projetos, sendo 4 residenciais e 3 comerciais. Todos situados 

cidade ou região metropolitana de São Paulo, regiões que concentram o foco da Lindencorp.

 

Foram entregues seis

na capital e dois na região metropolitana)

e um misto (no interior) 

Lindencorp de R$ 238,3 milhões, 31,

 

Num setor que apresenta diversos desafios permanentes e 

econômico, os resultados da Lindencorp continuam refletindo os esforços da administração 

para manter a rentabilidade e o andamento dos projetos, nos custos e prazos contratados, 

de forma a manter patamares saudáveis de margens.

 

Agradecemos a confiança depositada pelos 

anos e reafirmamos o compromisso com a manutenção d

geração do valor aos acionistas

Lindencorp entre as mais eficientes e rentávei
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E RESULTADOS 12M13 

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO 

A Lindencorp Participações e Incorporações Ltda. (LPI) tem a satisfação de anunciar os 

sultados operacionais e financeiros do quarto trimestre e do ano de 2013, destacando que 

representativo na história da empresa.  

Em termos de resultados operacionais, o 4T13 foi mais um trimestre de resultados 

consistentes, consequência da compra de excelentes terrenos, lançamentos com produtos 

adequados e vendas dentro da expectativa do mercado. 

Os Lançamentos da Lindencorp no ano de 2013 somaram R$ 1.434,3

milhões na participação Lindencorp, 47,8% do total.

empreendimentos, sendo 6 residenciais, 2 comerciais e 2 multi-

unidades, um aumento de 21,4% comparado com o ano de 2012. 

As vendas Contratadas em 2013 atingiram R$ 1.059,2 milhões em VGV Total e R$ 4

milhões na parte Lindencorp, um volume 31,5% maior que 2012. Das vendas anuais, 6

relativo à venda de lançamentos e 38,7% do estoque. Vale lembrar que todos os valores 

reportados de venda são líquidos de distratos e corretagem.  

O Estoque de Terrenos (Land Bank) no período em 31 de dezembro de 2013 somava 

um VGV Total potencial de R$ 1.390,2 milhões e R$ 571,8 milhões parte Lindencorp, 41,1% 

do total e composto por 7 projetos, sendo 4 residenciais e 3 comerciais. Todos situados 

itana de São Paulo, regiões que concentram o foco da Lindencorp.

seis empreendimentos no ano, sendo três residenciais (um localizado 

na capital e dois na região metropolitana), dois comerciais (um no litoral

misto (no interior) totalizando um VGV Total de R$ 749,7 milhões e VGV parte 

milhões, 31,8% do total e 1.439 unidades entregues. 

Num setor que apresenta diversos desafios permanentes e apesar d

resultados da Lindencorp continuam refletindo os esforços da administração 

ade e o andamento dos projetos, nos custos e prazos contratados, 

de forma a manter patamares saudáveis de margens. 

Agradecemos a confiança depositada pelos nossos clientes e acionistas ao longo dos 

o compromisso com a manutenção do nosso modelo de negócios, a 

geração do valor aos acionistas, aos nossos colaboradores e fornecedores

Lindencorp entre as mais eficientes e rentáveis empresas do setor.  
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A Lindencorp Participações e Incorporações Ltda. (LPI) tem a satisfação de anunciar os 

sultados operacionais e financeiros do quarto trimestre e do ano de 2013, destacando que 

Em termos de resultados operacionais, o 4T13 foi mais um trimestre de resultados 

compra de excelentes terrenos, lançamentos com produtos 

434,3 milhões em VGV 

% do total. Um mix total de 10 

-uso, somando 3.347 

As vendas Contratadas em 2013 atingiram R$ 1.059,2 milhões em VGV Total e R$ 429,0 

% maior que 2012. Das vendas anuais, 61,3% 

% do estoque. Vale lembrar que todos os valores 

) no período em 31 de dezembro de 2013 somava 

milhões parte Lindencorp, 41,1% 

do total e composto por 7 projetos, sendo 4 residenciais e 3 comerciais. Todos situados na 

itana de São Paulo, regiões que concentram o foco da Lindencorp. 

empreendimentos no ano, sendo três residenciais (um localizado 

no litoral e outro no interior), 

milhões e VGV parte 

unidades entregues.  

apesar do atual cenário 

resultados da Lindencorp continuam refletindo os esforços da administração 

ade e o andamento dos projetos, nos custos e prazos contratados, 

acionistas ao longo dos 

modelo de negócios, a 

, aos nossos colaboradores e fornecedores e em manter a 
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PRINCIPAIS INDICADORES

 

Número de Lançamentos

VGV Lançado - (100%)

VGV Lançado - (% LPI)

Participação LPI

Vendas Totais Contratadas - (100%)

Vendas Totais Contratadas - (% LPI)

Participação LPI

Vendas Contratadas de Lançamentos - (100%)

Vendas Contratadas de Lançamentos - (% LPI)

Participação LPI

Vendas Contratadas de Estoque - (100%)

Vendas Contratadas de Estoque - (% LPI)

Participação LPI

Receita Operacional Líquida

Custos dos Imovéis Vendidos e Serviços Prestados

Lucro Bruto

Margem Bruta (%)

Despesas Comerciais

Despesas Administrativas e Gerais

Equivalência Patrimonial

Resultado na Venda e Outras Operações com Controladas

Outras (Despesas) / Receitas Operacionais

EBITDA

Margem EBITDA (%)

Resultado Financeiro

Imposto de Renda e Contribuição Social

Lucro Atibuivél aos Acionistas não Controladores

Lucro Atibuivél aos Acionistas Controladores

Margem Líquida (%)

Receita de Imovéis Vendidos a Apropiar

Custos dos Imovéis Vendidos a Apropiar

Resultado a Apropiar

Margem a Apropriar (%)

Caixa e Equivalentes de Caixa

Patrimônio Líquido

Dívida Líquida

Dívida Líquida (sem SFH)

Dívida Líquida / PL (%)

Dívida Líquida (sem SFH) / PL (%)

CapitalSocial

Reserva Especial

Reserva de Lucros

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

Distribuição de Dividendos Antecipados

Participação dos Acionistas não Controladores

Patrimônio Líquido

⁽¹⁾ Incluindo as unidades Permutadas

⁽²⁾ Líquido de Comissão e Distratos

Valores expressos em milhares de Reais - R$ (exceto quando indicado de outra forma)

Lançamentos ⁽¹⁾

Patrimônio Líquido

Vendas de Estoque ⁽²⁾

Endividamento

Receitas a Apropriar

Demonstração de Resultados Consolidados

Vendas Totais ⁽²⁾

Vendas de Lançamentos ⁽²⁾

RELEASE DE RESULTADO

E RESULTADOS 12M13 

PRINCIPAIS INDICADORES 

 

6                   5                   20,0%                 

752.380      860.570      -12,6% 1.434.322  

373.038      322.686      15,6% 685.612      

49,6% 37,5% 32,2%

363.801      404.802      -10,1% 1.059.199  

129.916      138.906      -6,5% 429.013      

35,7% 34,3% 4,1%

282.986      381.746      -25,9% 611.745      

101.836      129.890      -21,6% 263.033      

36,0% 34,0% 5,8%

80.816        23.056        250,5% 447.454      

28.081        9.015           211,5% 165.981      

34,7% 39,1% -11,1%

223.025 104.410 113,6%

(153.175)    (80.663)       89,9% (153.175)    

69.850 23.747 194,1%

31,3% 22,7% 8,6 pp

(13.358)       (6.847)         95,1%       

(18.498)       (16.162)       14,5%       

63.775        41.496        53,7%        

Resultado na Venda e Outras Operações com Controladas 2.856           427              568,9%           

(19)               143              -113,3%               

104.606 42.804 144,4%

46,9% 41,0% 5,9 pp

(3.108)         144              -2258,3%         

(3.766)         (3.104)         21,3%         

(9.251)         (2.857)         223,8%         

88.481 36.987 139,2%

39,7% 35,4% 4,2 pp

-               -               269.227      

-               -               (170.557)    

       

0,0% 0,0% 0,0 pp

-               -               0,0%        

-               -               0,0% 288.098      

-               -               0,0%        

-               -               0,0%        

-               -               0,0%

-               -               0,0% 173.169      

          

-               -               0,0% 114.427      

-               -               0,0%           

      

       

-               -               0,0% 288.098      

Valores expressos em milhares de Reais - R$ (exceto quando indicado de outra forma)

4T13 3T13 Var. %

4T13 4T12 Var. %

4T13 4T12 Var. %

12M13

4T13 3T13 Var. % 12M13

4T13 3T13 Var. % 12M13

12M13

12M13

4T13 4T12 Var. % 12M13

4T13 4T12 Var. % 12M13

4T13 4T12 Var. % 12M13
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10                 10                 0,0%

1.434.322 1.368.057  4,8%

685.612 564.931      21,4%

47,8% 41,3% 15,8%

1.059.199 811.607      30,5%

429.013 326.311      31,5%

40,5% 40,2% 0,7%

611.745 631.907      -3,2%

263.033 260.538      1,0%

43,0% 41,2% 4,3%

447.454 179.700      149,0%

165.981 65.773        152,4%

37,1% 36,6% 1,3%

223.025 104.410 113,6%

(153.175) (80.663)       89,9%

69.850 23.747 194,1%

31,3% 22,7% 8,6 pp

(13.358)       (6.847)         95,1%

(18.498)       (16.162)       14,5%

63.775        41.496        53,7%

2.856           427              568,9%

(19)               143              -113,3%

104.606 42.804 144,4%

46,9% 41,0% 5,9 pp

(3.108)         144              -2258,3%

(3.766)         (3.104)         21,3%

(9.251)         (2.857)         223,8%

88.481 36.987 139,2%

39,7% 35,4% 4,2 pp

269.227 184.188      46,2%

(170.557) (115.448)    47,7%

98.670        68.740        43,5%

36,6% 37,3% -0,7 pp

30.749        32.589        -5,6%

288.098 212.560      35,5%

99.430        99.784        -0,4%

57.937        57.479        0,8%

34,5% 46,9% -12,4 pp

20,1% 27,0% -6,9 pp

173.169 151.449      14,3%

9.218           12.192        -24,4%

114.427 25.946        341,0%

5.083           -               0,0%

(31.342)       -               0,0%

17.543        22.973        -23,6%

288.098 212.560      35,5%

Var. %

Var. %

12M12 Var. %

12M12 Var. %

Var. %

12M13

Var. %

12M13 12M12 Var. %

12M13 12M12

12M12

12M13 12M12

12M12

12M12

12M13

Var. %

12M13

12M13

12M13
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DESEMPENHO OPERACIONAL

 

Lançamentos 

 

O VGV total lançado no 4T13 atingiu R$ 

Lindencorp de 49,6% e compreende 

lançado de R$ 373,0 milhões, representa um crescimento de 15,6% em relação ao 4T12. No 

ano de 2013, os lançamentos totalizaram R$ 1.

milhões em VGV Lindencorp, apresentando crescimento de 2

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tabela a seguir detalha os empreendimentos lançados no ano:   

 

 

 

322,7

4T12

WWIbirapuera Capital-SP

Jds Brasil - Centro Empresarial

Jds Brasil - Mantiqueira

Aristo by Lindenberg Capital-SP

Trio by Lindenberg Interior-SP

Maralta by Lindenberg Litoral-SP

WWOffices&Club Litoral-SP

Cidade Maia - Alameda

Cidade Maia - Praça

Cidade Maia - Jardim

Total

Empreendimentos
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ESEMPENHO OPERACIONAL 

lançado no 4T13 atingiu R$ 752,4 milhões, com participação 

e compreende seis empreendimentos. O VGV parte Lindencorp 

milhões, representa um crescimento de 15,6% em relação ao 4T12. No 

ano de 2013, os lançamentos totalizaram R$ 1.434,3 milhões em VGV total e R$ 6

milhões em VGV Lindencorp, apresentando crescimento de 21,4% em relação ao ano de 

A tabela a seguir detalha os empreendimentos lançados no ano:   

 

373,0

564,9

4T13 12M12 12M13

Lançamentos - % LPI (R$ MM)

21,4% 

15,6% 

Capital-SP Multi-uso Alto 127.760      70,0%

RMSP Comercial Médio-Alto 233.934      27,5%

RMSP Residencial Médio-Alto 222.673      27,5%

Capital-SP Residencial Alto 97.575         100,0%

Interior-SP Multi-uso Médio-Alto 103.216      100,0%

Litoral-SP Residencial Médio-Alto 87.455         60,0%

Litoral-SP Comercial Médio-Alto 81.395         90,0%

RMSP Residencial Médio 121.600      30,0%

RMSP Residencial Médio 202.245      30,0%

RMSP Residencial Médio 156.469      30,0%

1.434.322   47,8%

Região

2T13

3T13

4T13

Padrão VGV 100% % LPISegmento
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, com participação da 

empreendimentos. O VGV parte Lindencorp 

milhões, representa um crescimento de 15,6% em relação ao 4T12. No 

milhões em VGV total e R$ 685,6 

% em relação ao ano de 

A tabela a seguir detalha os empreendimentos lançados no ano:      

685,6

12M13

70,0% 89.432         99

27,5% 64.332         850

27,5% 61.235         498

100,0% 97.575         88

100,0% 103.216      252

60,0% 52.473         198

90,0% 73.255         183

30,0% 36.480         448

30,0% 60.673         451

30,0% 46.941         280

47,8% 685.612      3.347

Unidades% LPI VGV % LPI
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Vendas  

 

As vendas contratadas totais atingiram R$ 363,8 milhões no 4T13, uma redução de 

10,1% e relação aos 4T12. A parte Lindencorp correspondeu a R$

totais), uma redução de 6,5

principalmente devido à concentração de boa parte dos lançamentos no final do 4T13.

No ano de 2013, as vendas contratadas totalizaram R$ 1.059,2 milhões em VGV 

total e R$ 429,0 milhões em VGV parte Lindencorp, representando um aumento de 3

31,5%, respectivamente, em relação a 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do total de vendas parte Lindencorp do 4T13, 78,

lançamentos no trimestre e 21,

 

 

 

100,0%

1T13

Abertura de Vendas Parte Lindencorp por Trimestre (R$ MM)

138,9

4T12

58,9 
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As vendas contratadas totais atingiram R$ 363,8 milhões no 4T13, uma redução de 

10,1% e relação aos 4T12. A parte Lindencorp correspondeu a R$ 129,9

6,5% quando comparado ao 4T12. Essa pequena queda ocorreu 

concentração de boa parte dos lançamentos no final do 4T13.

No ano de 2013, as vendas contratadas totalizaram R$ 1.059,2 milhões em VGV 

milhões em VGV parte Lindencorp, representando um aumento de 3

%, respectivamente, em relação a 2012.  

Do total de vendas parte Lindencorp do 4T13, 78,4% correspondem a vendas de 

e 21,6% de estoque conforme gráfico a seguir.     

 

37,8%

79,1%

62,2%

20,9%

2T13 3T13

Abertura de Vendas Parte Lindencorp por Trimestre (R$ MM)

Lançamentos Estoques

129,9

326,3

429,0

4T13 12M12 12M13

Vendas - % LPI (R$ MM)

31,5% 

-6,5% 

69,9 170,3 
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As vendas contratadas totais atingiram R$ 363,8 milhões no 4T13, uma redução de 

29,9 (35,7% das vendas 

Essa pequena queda ocorreu 

concentração de boa parte dos lançamentos no final do 4T13. 

No ano de 2013, as vendas contratadas totalizaram R$ 1.059,2 milhões em VGV 

milhões em VGV parte Lindencorp, representando um aumento de 30,5% e 

% correspondem a vendas de 

% de estoque conforme gráfico a seguir.      

78,4%

21,6%

4T13

Abertura de Vendas Parte Lindencorp por Trimestre (R$ MM)

429,0

12M13

129,9 
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Estoques de Unidades 

 

O estoque a valor de mercado no encerramento do 4T13 somou R$ 1.394,6 

milhões, sendo R$ 605,5 milhões referente à parte Lindencorp com 4

 

2006

Jardim Paulista Residencial

ACL Residencial

Villas Residencial

Design Cidade Jardim Residencial

ID Itaim Residencial

2007

Iguatemi Residencial

Vista Marina Residencial

Higienopolis Residencial

Tucuma Residencial

LIV Residencial

Varandas Residencial

2008

Caconde Residencial

Raízes Residencial

Haddock Santos Comercial

360° Residencial

Pinheiros Comercial

2009

Terra Nature Residencial

Barcelos Comercial

WWSantos Comercial

Murano Residencial

2010

Trio Ribeirao Multi-uso

Imaginare Residencial

Costa Premier Residencial

Leopoldo Couto 695 Residencial

Royale Prestige Residencial

Neo Ribeirao Comercial

Londres Reserva Residencial

2011

Trend Office Comercial

Royale Tresor Residencial

Villa 156 Residencial

Royale Merit Residencial

2012

Lindenberg Timboril Residencial

Bosque Ventura Residencial

Petit 307 Residencial

Roseira II Incorporação Residencial

Roseira II Comercial Comercial

Parque Ventura Residencial

Jds do Brasil - Abrolhos Residencial

Jds do Brasil - Amazônia Residencial

Brasiliano Residencial

WWCSA Comercial

2013

WWIbirapuera Multi-uso

Jds do Brasil - Centro Empresarial Comercial

Jds do Brasil - Mantiqueira Residencial

Aristo by Lindenberg Residencial

Trio by Lindenberg Multi-uso

Maralta by Lindenberg Residencial

WWOffices&Club Comercial

Cidade Maia - Alameda Residencial

Cidade Maia - Jardim Residencial

Cidade Maia - Praça Residencial

Total

Obs.: Posição em 31/Dez/2013

Empreendimentos Segmento

RELEASE DE RESULTADO

E RESULTADOS 12M13 

 

O estoque a valor de mercado no encerramento do 4T13 somou R$ 1.394,6 

milhões referente à parte Lindencorp com 43,4

 

Estoques 

Unidades

(R$)

Alto mai-06 18 0 100,0%

Alto ago-06 12 4 66,7% 42.626

Alto ago-06 11 0 100,0%

Alto out-06 5 0 100,0%

Medio-Alto dez-06 44 0 100,0%

Alto jan-07 54 0 100,0%

Medio fev-07 112 0 100,0%

Alto jun-07 8 0 100,0%

Alto set-07 21 0 100,0%

Medio out-07 400 0 100,0%

Medio dez-07 160 0 100,0%

Alto mar-08 20 0 100,0%

Medio mar-08 60 1 98,3% 905

Alto ago-08 56 0 100,0%

Medio-Alto out-08 62 0 100,0%

Alto nov-08 73 0 100,0%

Economico jan-09 1124 0 100,0%

Medio mai-09 210 1 99,5% 1.385

Alto mai-09 64 9 85,9% 16.816

Medio-Alto jun-09 20 0 100,0%

Medio Alto jul-10 392 46 88,3% 30.441

Medio set-10 132 11 91,7% 5.819

Alto set-10 253 9 96,4% 9.145

Alto out-10 118 8 93,2% 12.729

Medio-Alto out-10 240 51 78,8% 66.961

Medio nov-10 358 73 79,6% 12.595

Alto dez-10 192 21 89,1% 37.494

Medio fev-11 252 20 92,1% 22.999

Medio-Alto mar-11 240 41 82,9% 33.019

Medio-Alto jul-11 100 0 100,0%

Medio-Alto nov-11 160 38 76,3% 35.638

Alto fev-12 125 44 64,8% 77.798

Médio mar-12 450 27 94,0% 11.099

Médio-Alto jun-12 68 18 73,5% 16.916

Econômico ago-12 456 0 100,0%

Econômico ago-12 178 0 100,0%

Médio out-12 508 15 97,0% 6.323

Médio-Alto out-12 498 154 69,1% 71.828

Médio-Alto out-12 324 121 62,7% 115.397

Alto out-12 162 23 85,8% 13.013

Alto out-12 34 11 67,6% 36.184

Alto mai-13 99 37 62,6% 53.030

Médio-Alto jun-13 850 277 67,4% 84.041

Médio-Alto jun-13 498 183 63,3% 90.351

Alto set-13 88 3 96,6% 3.118

Médio-Alto nov-13 252 132 47,6% 46.290

Médio-Alto dez-13 198 151 23,7% 62.919

Médio-Alto dez-13 183 171 6,6% 60.980

Médio dez-13 448 230 48,7% 63.689

Médio dez-13 451 280 37,9% 143.714

Médio dez-13 280 252 10,0% 109.336

11.237 2.462 1.394.598

% Vendido 

(Unidades)

Estoques 

(Unidades)
Padrão

Data de 

Lançamento

Unidades 

Lançadas
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O estoque a valor de mercado no encerramento do 4T13 somou R$ 1.394,6 

3,4% de participação.  

Estoques Estoques 

Unidades Unidades

(R$)

0 26,3% 0

42.626 50,0% 21.313

0 22,8% 0

0 100,0% 0

0 100,0% 0

0 100,0% 0

0 40,0% 0

0 100,0% 0

0 100,0% 0

0 45,0% 0

0 100,0% 0

0 100,0% 0

905 100,0% 905

0 100,0% 0

0 22,5% 0

0 100,0% 0

0 16,2% 0

1.385 50,0% 693

16.816 90,0% 15.134

0 100,0% 0

30.441 40,0% 12.176

5.819 50,0% 2.910

9.145 25,0% 2.286

12.729 100,0% 12.729

66.961 20,0% 13.392

12.595 20,0% 2.519

37.494 25,0% 9.374

22.999 50,0% 11.500

33.019 20,0% 6.604

0 100,0% 0

35.638 20,0% 7.128

77.798 63,0% 49.013

11.099 30,0% 3.330

16.916 100,0% 16.916

0 8,3% 0

0 3,7% 0

6.323 30,0% 1.897

71.828 27,5% 19.753

115.397 27,5% 31.734

13.013 45,0% 5.856

36.184 100,0% 36.184

53.030 70,0% 37.121

84.041 27,5% 23.111

90.351 27,5% 24.847

3.118 100,0% 3.118

46.290 100,0% 46.290

62.919 60,0% 37.751

60.980 90,0% 54.882

63.689 30,0% 19.107

143.714 30,0% 43.114

109.336 30,0% 32.801

1.394.598 605.486

% LPI
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Estoque de Terrenos (L

 

O estoque de terrenos no período em 31 de dezembro de 2013 

Total potencial de R$ 1.390,2

R$ 571,8 milhões, 41,1% do total.

Vale destacar que estes valores, em VGV (valor geral de vendas), correspondem a 

indicadores de potencial geração de receitas. Não se trata do estoque contábil de terrenos 

para futura incorporação. Os gráficos abaixo

Estoque de Terrenos (Land Ban

 

Até a data do encerramento desse Release, a Lindencorp adquiriu dois 

terrenos que somados, resulta

milhões.  Um projeto residencial 

localizado no interior de São Paulo

 

Entregas 

 

Foram entregues 

unidades e um VGV parte Lindencorp, na época do lançamento, de R$ 

segue a relação dos empreendimentos entregues.

 

 

 

WWSantos mai-09

Imaginare set-10

Trio Ribeirao jul-10

Royale Prestige out-10

Premier Espaço Cerâmica set-10

Neo Ribeirao nov-10

Total

Empreendimentos 

Entregue

Data de 

Lançamento

Comercial

49%

Segmento de atuação

Residencial

RELEASE DE RESULTADO

E RESULTADOS 12M13 

(Land Bank) 

O estoque de terrenos no período em 31 de dezembro de 2013 

90,2 milhões, com sete projetos. A parte Lindencorp corresponde a 

% do total. 

Vale destacar que estes valores, em VGV (valor geral de vendas), correspondem a 

de potencial geração de receitas. Não se trata do estoque contábil de terrenos 

Os gráficos abaixo apresentam o detalhamento da distribuição do 

Land Bank) por região e segmento de atuação parte LPI

a do encerramento desse Release, a Lindencorp adquiriu dois 

, resultam um VGV Total potencial parte Lindencorp de R$ 2

.  Um projeto residencial de altíssimo padrão na capital e um residencial

de São Paulo.   

Foram entregues seis empreendimentos no ano de 2013, totalizando 

unidades e um VGV parte Lindencorp, na época do lançamento, de R$ 

segue a relação dos empreendimentos entregues. 

mai-13 Litoral - SP Comercial Alto 52.034         90,0%

jun-13 Capital - SP Residencial Médio 46.872         50,0%

out-13 Interior - SP Multi-uso Médio-Alto 129.905       40,0%

out-13 RMSP Residencial Médio-Alto 218.250       20,0%

out-13 RMSP Residencial Alto 237.401       25,0%

out-13 Interior - SP Comercial Médio 65.280         20,0%

749.742       

2T13

4T13

VGV 100%
Data de 

Entrega
Região Segmento Padrão

Residencial

51%

Segmento de atuação

Comercial

RMSP

50%

Alocação por Região

Capital-SP
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O estoque de terrenos no período em 31 de dezembro de 2013 somava um VGV 

. A parte Lindencorp corresponde a 

Vale destacar que estes valores, em VGV (valor geral de vendas), correspondem a 

de potencial geração de receitas. Não se trata do estoque contábil de terrenos 

apresentam o detalhamento da distribuição do 

parte LPI. 

a do encerramento desse Release, a Lindencorp adquiriu dois novos 

um VGV Total potencial parte Lindencorp de R$ 216,7 

residencial alto padrão 

empreendimentos no ano de 2013, totalizando 1.439 

unidades e um VGV parte Lindencorp, na época do lançamento, de R$ 238,3 milhões. Abaixo 

90,0% 46.830         64

50,0% 23.436         132

40,0% 51.962         392

20,0% 43.650         240

25,0% 59.350         253

20,0% 13.056         358

238.285      1.439

% LPI VGV % LPI Unidades

Capital-SP

50%

Alocação por Região

RMSP
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DESEMPENHO ECONÔMICO

 

Receita Líquida 

 

A Receita de Vendas re

se o método de percentual de evolução financeira de cada empreendimento (PoC), sendo 

esse percentual mensurado em razão do custo 

das unidades vendidas, em linha ao procedimento previsto no OCPC 04 e descontado o 

Ajuste a Valor Presente (AVP) conforme o CPC 12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Receita Líquida 

113,6% contra os 12M12. O forte incremento da receita nos nove meses deveu

principalmente ao volume de obras em execução ao longo dos doze meses. 

 

Custo dos Imóveis Vendidos e Serviços Prestados

 

O Custo dos Imóveis e Serviços Prestados são compostos, basicamente, pelo: custo 

de terreno, desenvolvimento do projeto (incorporação), custo de construção, custos e 

provisões para manutenção e encargos financeiros relacionados ao financiamento à 

produção (SFH).  

O Custo dos Imóveis Vendidos totalizou R$ 153,2 milhões nos 12M13, contra R$ 

80,7 milhões nos 12M12, um aumento de 89,9% em razão do reconhecimento dos custos 

incorridos relativos ao crescimento da 

de obras em execução.  

É importante ressaltar que a Lindencorp tem como foco de atuação na Região 

Metropolitana de São Paulo, região para a qual o INCC vem se mostrando um bom indexador 

da inflação dos custos.   

12M12

RELEASE DE RESULTADO

E RESULTADOS 12M13 

ECONÔMICO – FINANCEIRO 

A Receita de Vendas relativa às incorporações é apropriada ao resultado utilizando

se o método de percentual de evolução financeira de cada empreendimento (PoC), sendo 

esse percentual mensurado em razão do custo incorrido em relação ao custo total orçado 

das unidades vendidas, em linha ao procedimento previsto no OCPC 04 e descontado o 

Ajuste a Valor Presente (AVP) conforme o CPC 12. 

Líquida de Vendas nos 12M13 atingiu R$ 223,0 milhões, crescimento de 

113,6% contra os 12M12. O forte incremento da receita nos nove meses deveu

principalmente ao volume de obras em execução ao longo dos doze meses. 

Custo dos Imóveis Vendidos e Serviços Prestados 

dos Imóveis e Serviços Prestados são compostos, basicamente, pelo: custo 

de terreno, desenvolvimento do projeto (incorporação), custo de construção, custos e 

provisões para manutenção e encargos financeiros relacionados ao financiamento à 

O Custo dos Imóveis Vendidos totalizou R$ 153,2 milhões nos 12M13, contra R$ 

80,7 milhões nos 12M12, um aumento de 89,9% em razão do reconhecimento dos custos 

incorridos relativos ao crescimento da Lindencorp que fazem com que se aumente o volume 

É importante ressaltar que a Lindencorp tem como foco de atuação na Região 

Metropolitana de São Paulo, região para a qual o INCC vem se mostrando um bom indexador 

  

104,4

223,0

12M12 12M13

Receita Operacional Líquida (R$ MM)

113,6% 
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ativa às incorporações é apropriada ao resultado utilizando-

se o método de percentual de evolução financeira de cada empreendimento (PoC), sendo 

incorrido em relação ao custo total orçado 

das unidades vendidas, em linha ao procedimento previsto no OCPC 04 e descontado o 

nos 12M13 atingiu R$ 223,0 milhões, crescimento de 

113,6% contra os 12M12. O forte incremento da receita nos nove meses deveu-se 

principalmente ao volume de obras em execução ao longo dos doze meses.  

dos Imóveis e Serviços Prestados são compostos, basicamente, pelo: custo 

de terreno, desenvolvimento do projeto (incorporação), custo de construção, custos e 

provisões para manutenção e encargos financeiros relacionados ao financiamento à 

O Custo dos Imóveis Vendidos totalizou R$ 153,2 milhões nos 12M13, contra R$ 

80,7 milhões nos 12M12, um aumento de 89,9% em razão do reconhecimento dos custos 

que fazem com que se aumente o volume 

É importante ressaltar que a Lindencorp tem como foco de atuação na Região 

Metropolitana de São Paulo, região para a qual o INCC vem se mostrando um bom indexador 
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Lucro Bruto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Lucro Bruto, nos 12M13, alcançou R$ 69,9 milhões, aumento de 194,1% em 

relação aos 12MT12, para 

p.p. Dado o rígido controle de custos da Lindencorp, é possivel afirmar que o incremento no 

Lucro Bruto se justifica pelo volume de obras executadas e sendo entregues em linha com o 

orçamento, permitindo que os resultados andem dentro ou acima do esperado. 

 

Despesas Comerciais 

 

 

As  Despesas Comerciais representam todos os gastos da 

ativos tangivéis (gastos com estandes, apartamento modelo e respectiva mobília), gastos 

com publicidades e outros gastos referentes ao esforço de divulgação dos 

empreendimentos. Vale ressaltar que a Receita Bruta já é reconhecida líquida de

de corretagem. A Lindencorp reconhece integralmente todas as despesas comerciais, 

inclusive de estandes de vendas, diretamente no resultado ao momento em que ocorrem.

crescimento ocorreu pelo aumento no volume da operação e esforços de vendas.

 

0 

10 
20 

30 
40 

50 
60 
70 

80 
90 

100 
110 

Despesas Comerciais

(Em milhares de Reais - R$)

Receita Operacional Líquida

Despesas Comerciais

% da Receita Operacional Líquida
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Lucro Bruto, nos 12M13, alcançou R$ 69,9 milhões, aumento de 194,1% em 

relação aos 12MT12, para uma Margem Bruta de 31,3%, com crescimento agressivo de 8,6 

Dado o rígido controle de custos da Lindencorp, é possivel afirmar que o incremento no 

uto se justifica pelo volume de obras executadas e sendo entregues em linha com o 

orçamento, permitindo que os resultados andem dentro ou acima do esperado. 

As  Despesas Comerciais representam todos os gastos da Lindencorp

ativos tangivéis (gastos com estandes, apartamento modelo e respectiva mobília), gastos 

com publicidades e outros gastos referentes ao esforço de divulgação dos 

empreendimentos. Vale ressaltar que a Receita Bruta já é reconhecida líquida de

de corretagem. A Lindencorp reconhece integralmente todas as despesas comerciais, 

inclusive de estandes de vendas, diretamente no resultado ao momento em que ocorrem.

crescimento ocorreu pelo aumento no volume da operação e esforços de vendas.

 

23,7

69,9

22,7%

31,3%

22,7%

31,3%

12M12 12M13

Lucro Bruto

Lucro Bruto (R$ MM) Margem Bruta (%)

194,1% 

(Em milhares de Reais - R$)

Receita Operacional Líquida 104.410  223.025  

(6.846)     (13.358)   

% da Receita Operacional Líquida 6,6%

12M12 12M13
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Lucro Bruto, nos 12M13, alcançou R$ 69,9 milhões, aumento de 194,1% em 

, com crescimento agressivo de 8,6 

Dado o rígido controle de custos da Lindencorp, é possivel afirmar que o incremento no 

uto se justifica pelo volume de obras executadas e sendo entregues em linha com o 

orçamento, permitindo que os resultados andem dentro ou acima do esperado.  

Lindencorp relacionados a 

ativos tangivéis (gastos com estandes, apartamento modelo e respectiva mobília), gastos 

com publicidades e outros gastos referentes ao esforço de divulgação dos 

empreendimentos. Vale ressaltar que a Receita Bruta já é reconhecida líquida de despesas 

de corretagem. A Lindencorp reconhece integralmente todas as despesas comerciais, 

inclusive de estandes de vendas, diretamente no resultado ao momento em que ocorrem. O 

crescimento ocorreu pelo aumento no volume da operação e esforços de vendas. 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

223.025 113,6%

(13.358) 95,1%

6,0% -0,6 pp

12M13 Var. %
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Despesas Administrativas e Gerais

 

As Despesas Administrativas e Gerais da Lindencorp, contemplam todos os gastos 

com o seu modelo de negócio integrado

de back office, que concentram as equipes financeiras, suprimentos, jurídico e recursos 

humanos.  

 

A tabela abaixo apresenta o detalhamento das contas das Despesas Administrativas 

e Gerais em relação à Receita Líquida.

 

 

 

As  Despesas Administrativas e Gerais totalizaram R$ 

os R$ 16,2 milhões de 2012, um crescimento de 14,5%

Receita Líquida ficou em 8,3

razão do maior volume de

produtividade. 

 

 

 

12M12

Despesas Administrativas e Gerais

(Em milhares de Reais - R$)

Receita Operacional Líquida

Despesas Administrativas e Gerais

% da Receita Operacional Líquida
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Despesas Administrativas e Gerais 

As Despesas Administrativas e Gerais da Lindencorp, contemplam todos os gastos 

com o seu modelo de negócio integrado e com a centralização da estrutura administrativa e 

, que concentram as equipes financeiras, suprimentos, jurídico e recursos 

A tabela abaixo apresenta o detalhamento das contas das Despesas Administrativas 

e Gerais em relação à Receita Líquida. 

As  Despesas Administrativas e Gerais totalizaram R$ 18,5 milhões 

os R$ 16,2 milhões de 2012, um crescimento de 14,5%. O índice Despesa Administrativa / 

8,3% no ano, diminuição de 7,2 p.p. em relação ao 

ão do maior volume de receita reconhecida no período e ganho de escala e 

6,8

13,4

12M12 12M13

Despesas Comerciais (R$ MM)

95,1% 

Despesas Administrativas e Gerais

(Em milhares de Reais - R$)

Receita Operacional Líquida 104.410  223.025  

Despesas Administrativas e Gerais (16.162)   (18.498)   

% da Receita Operacional Líquida 15,5%

12M12 12M13
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As Despesas Administrativas e Gerais da Lindencorp, contemplam todos os gastos 

com a centralização da estrutura administrativa e 

, que concentram as equipes financeiras, suprimentos, jurídico e recursos 

A tabela abaixo apresenta o detalhamento das contas das Despesas Administrativas 

milhões em 2013 contra 

. O índice Despesa Administrativa / 

p.p. em relação ao 12M12, em 

receita reconhecida no período e ganho de escala e 

223.025 113,6%

(18.498) 14,5%

8,3% -7,2 pp

12M13 Var. %
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Equivalência Patrimonial

 

Em 2013, as normas do IFRS 10 e 11, que tratam de operações controladas em 

conjunto, entraram em vigor. Adotando

passivos, receitas e despesas deixam de ser consolidadas proporcionalmente em 

empreendimentos não-controlados pela Lindencorp.

A Lindencorp 

empreendimento cujas decisões operaci

exclusiva pela Lindencorp. 

A tabela abaixo, demonstra a soma dos resultados líquidos proporcionais de 

empreendimentos não-controlados pela 

 

 

 

  

 

 

 

 

Equivalência Patrimonial

(Em milhares de Reais - R$)

Receita Operacional Líquida

Custo de Imovéis Vendidos

Lucro Bruto

Margem Bruta (%)

Despesas Administras e Geriais

EBITDA

Margem EBITDA (%)

Resultado Financeiro

IR / CSLL

Lucro Líquido

Margem Líquida (%)

Total Equivalência Patrimonial

Despesas Administrativas e Gerais

(Em milhares de Reais - R$)

Despesas com Pessoal

Despesas Administrativas

Despesas com Serviços de Terceiros

Despesas com Depreciação

Outras Despesas

Total Despesas Administrativas e Gerais

RELEASE DE RESULTADO

E RESULTADOS 12M13 

Equivalência Patrimonial 

Em 2013, as normas do IFRS 10 e 11, que tratam de operações controladas em 

conjunto, entraram em vigor. Adotando-se o normativo CPC 19, a parcela dos ativos e 

passivos, receitas e despesas deixam de ser consolidadas proporcionalmente em 

controlados pela Lindencorp. 

 entende como empreendimento não

empreendimento cujas decisões operacionais e financeiras não são tomadas de forma 

exclusiva pela Lindencorp.  

A tabela abaixo, demonstra a soma dos resultados líquidos proporcionais de 

controlados pela Lindencorp, resultado de Equivalência Patrimonial.

 

Equivalência Patrimonial

(Em milhares de Reais - R$)

Receita Operacional Líquida 126.917       182.416       

Custo de Imovéis Vendidos (74.162)        (103.068)      

52.755          79.348          

41,6%

Despesas Administras e Geriais (7.987)           (12.278)        

44.768          67.070          

35,3%

748                           

(4.020)           (5.933)           

41.496          63.775          

32,7%

Total Equivalência Patrimonial 41.496          63.775          

12M12 12M13

Despesas Administrativas e Gerais

(Em milhares de Reais - R$)

Despesas com Pessoal (11.383)   (12.473)   

Despesas Administrativas (3.495)     (5.301)     

Despesas com Serviços de Terceiros (1.048)     (660)         

Despesas com Depreciação (14)                       

(222)                    

Total Despesas Administrativas e Gerais (16.162)   (18.498)   

12M12 12M13

RELEASE DE RESULTADOS 12M13 

13 

Em 2013, as normas do IFRS 10 e 11, que tratam de operações controladas em 

19, a parcela dos ativos e 

passivos, receitas e despesas deixam de ser consolidadas proporcionalmente em 

entende como empreendimento não-controlado, aquele 

onais e financeiras não são tomadas de forma 

A tabela abaixo, demonstra a soma dos resultados líquidos proporcionais de 

, resultado de Equivalência Patrimonial. 

182.416 43,7%

(103.068) 39,0%

79.348 50,4%

43,5% 1,9 pp

(12.278) 53,7%

67.070 49,8%

36,8% 1,5 pp

2.638            252,6%

(5.933) 47,6%

63.775 53,7%

35,0% 2,3 pp

63.775 53,7%

Var. %12M13

(12.473) 9,6%

(5.301) 51,7%

(660) -37,0%

(64)            357,1%

-            -100,0%

(18.498) 14,5%

Var. %12M13
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EBITDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos 12M13 o EBITDA atingiu R$ 104,6 milhões, aumento de 144,4% em relação aos 

12M12, com margem EBITDA de 46,9%. O incremento no Lucro EBITDA, conforme explicado 

anteriormente, deve-se ao aumento das operações da 

reconhecimento da receita a partir de 2013.

adotado pela Lindencorp.   

 

 

Resultado Financeiro Líquido

 

Nos 12M13 o Resultado Financeiro Líquido totalizou R$ 

sendo R$ 5,5 milhões de receitas financeiras e R$ 

referente às despesas de juros e atualizações monetárias passivas. Para o mesmo período do 

ano anterior o Resultado Financeiro Líquido foi de R$ 
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EBITDA

(Em milhares de Reais - R$)

Lucro Líquido

Lucro Atibuivél aos Acionistas não Controladores

IR/CSLL

Resutado Financeiro

EBITDA

Margem EBITDA (%)

RELEASE DE RESULTADO

E RESULTADOS 12M13 

Nos 12M13 o EBITDA atingiu R$ 104,6 milhões, aumento de 144,4% em relação aos 

12M12, com margem EBITDA de 46,9%. O incremento no Lucro EBITDA, conforme explicado 

se ao aumento das operações da Lindencorp, que 

reconhecimento da receita a partir de 2013. O quadro abaixo detalha o cálculo do EBITDA 

 

Resultado Financeiro Líquido 

13 o Resultado Financeiro Líquido totalizou R$ 3,1

milhões de receitas financeiras e R$ 8,6 milhões de despesas financeiras 

referente às despesas de juros e atualizações monetárias passivas. Para o mesmo período do 

ano anterior o Resultado Financeiro Líquido foi de R$ 144 mil positivos.   

42,8

104,6

41,0%

46,9%

41,0%

46,9%

12M12 12M13

EBITDA

EBITDA (R$ MM) Margem EBITDA (%)

144,4% 

(Em milhares de Reais - R$)

36.988 88.481

Lucro Atibuivél aos Acionistas não Controladores (2.857)     (9.251)     

(3.104)     (3.766)     

144           (3.108)     

42.805    104.606  

41,0%

12M12 12M13

RELEASE DE RESULTADOS 12M13 

14 

Nos 12M13 o EBITDA atingiu R$ 104,6 milhões, aumento de 144,4% em relação aos 

12M12, com margem EBITDA de 46,9%. O incremento no Lucro EBITDA, conforme explicado 

, que resultou em maior 

O quadro abaixo detalha o cálculo do EBITDA 

3,1 milhões negativos, 

milhões de despesas financeiras 

referente às despesas de juros e atualizações monetárias passivas. Para o mesmo período do 

.    

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

88.481 139,2%

(9.251) 223,8%

(3.766) 21,3%

(3.108) -2258,3%

104.606 144,4%

46,9% 5,9 pp

Var. %12M13
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Imposto de Renda e Contribuição Social

 

 

 

O Imposto de Renda e Contribuição Social foi de R$ 3,8 milhões nos 12M13 contra 

R$ 3,1 milhões nos 12M12. A Lindencorp utiliza do Patrimônio de Afetação em seus 

empreendimentos pois entende que, além do benefício tributário proporcionado pela 

alíquota consolidada de imposto (PIS+COFINS+IR+CSLL) de 4,0% sobre a Receita, o 

mecanismo de segregar, obrigatoriamente, o caixa de seus empreendimentos, reflete em 

menor utilização de financiamentos à produção, melhorando a margem da 

principalmente, gerando benefícios indiretos ao transmitir aos clientes, bancos e 

fornecedores, segurança quanto à administração dos recursos da obra.

 

 

 

 

 

 

 

Resultado Financeiro Líquido

(Em milhares de Reais - R$)

Receitas Financeiras

Aplicações Financeiras

Receita com atualizações

Total Receitas Financeiras

Despesas Financeiras

Juros e despesas bancárias

Atualização monetária de empréstimos

Total Despesas Financeiras

Total Resultado Financeiro Líquido

Imposto de Renda e Contribuição Social

(Em milhares de Reais - R$)

Receita Operacional Líquida

Imposto de Renda e Contribuição Social

% da Receita Operacional Líquida

RELEASE DE RESULTADO

E RESULTADOS 12M13 

ontribuição Social 

O Imposto de Renda e Contribuição Social foi de R$ 3,8 milhões nos 12M13 contra 

R$ 3,1 milhões nos 12M12. A Lindencorp utiliza do Patrimônio de Afetação em seus 

empreendimentos pois entende que, além do benefício tributário proporcionado pela 

olidada de imposto (PIS+COFINS+IR+CSLL) de 4,0% sobre a Receita, o 

mecanismo de segregar, obrigatoriamente, o caixa de seus empreendimentos, reflete em 

menor utilização de financiamentos à produção, melhorando a margem da 

ndo benefícios indiretos ao transmitir aos clientes, bancos e 

fornecedores, segurança quanto à administração dos recursos da obra.

 

Resultado Financeiro Líquido

(Em milhares de Reais - R$)

Aplicações Financeiras 2.109       1.399       

Receita com atualizações 4.706       4.139       

Total Receitas Financeiras 6.815       5.538       

Juros e despesas bancárias (1.166)     (1.413)     

Atualização monetária de empréstimos (5.505)     (7.233)     

Total Despesas Financeiras (6.671)     (8.646)     

Total Resultado Financeiro Líquido 144           (3.108)     

12M12 12M13

Imposto de Renda e Contribuição Social

(Em milhares de Reais - R$)

Receita Operacional Líquida 104.410  223.025  

Imposto de Renda e Contribuição Social (3.104)     (3.766)     

% da Receita Operacional Líquida 3,0%

12M12 12M13

RELEASE DE RESULTADOS 12M13 
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O Imposto de Renda e Contribuição Social foi de R$ 3,8 milhões nos 12M13 contra 

R$ 3,1 milhões nos 12M12. A Lindencorp utiliza do Patrimônio de Afetação em seus 

empreendimentos pois entende que, além do benefício tributário proporcionado pela 

olidada de imposto (PIS+COFINS+IR+CSLL) de 4,0% sobre a Receita, o 

mecanismo de segregar, obrigatoriamente, o caixa de seus empreendimentos, reflete em 

menor utilização de financiamentos à produção, melhorando a margem da Lindencorp e, 

ndo benefícios indiretos ao transmitir aos clientes, bancos e 

fornecedores, segurança quanto à administração dos recursos da obra. 

1.399 -33,7%

4.139 -12,0%

5.538 -18,7%

(1.413) 21,2%

(7.233) 31,4%

(8.646) 29,6%

(3.108) -2258,3%

Var. %12M13

223.025 113,6%

(3.766) 21,3%

1,7% -1,3 pp

Var. %12M13
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Lucro Líquido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Lucro Líquido de 2013 totalizou R$ 88,5 milhões, com Margem Líquida de 39,7%, 

contra R$ 37,0 milhões e Margem Líquida de 

doze meses de 2013, houve um aumento de 

crescimento de 139,2 no Lucro Líquido

operar neste novo patamar com rentabilidade adequada.

 

 

 

É importante destacar

variação nos doze meses do ano

efeito do AVP (Ajuste a Valor Presente), que posterga o reconhecimento da receita, sem a 

contrapartida da postergação dos custos, reduzindo
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Lucro Líquido do Exercício (R$ MM)

Lucro Líquido do Exercício

(Em milhares de Reais - R$)

Receita Operacional Líquida

Lucro Líquido do Exercício

% da Receita Operacional Líquida

RELEASE DE RESULTADO

E RESULTADOS 12M13 

O Lucro Líquido de 2013 totalizou R$ 88,5 milhões, com Margem Líquida de 39,7%, 

contra R$ 37,0 milhões e Margem Líquida de 35,4% no mesmo período de ano anterior. Nos 

meses de 2013, houve um aumento de 4,2 pontos percentuais 

mento de 139,2 no Lucro Líquido, o que demonstra a capacidade da Lindencorp em 

operar neste novo patamar com rentabilidade adequada. 

destacar o resultado de Equivalência Patrimonial na análise da 

nos doze meses do ano. Além disso, na análise da margem, deve

efeito do AVP (Ajuste a Valor Presente), que posterga o reconhecimento da receita, sem a 

contrapartida da postergação dos custos, reduzindo-se monetariamente a margem.

 

37,0

88,5

35,4%
39,7%

12M12 12M13

Lucro Líquido do Exercício

Lucro Líquido do Exercício (R$ MM) Margem Líquida (%)

139,2% 

Lucro Líquido do Exercício

(Em milhares de Reais - R$)

Receita Operacional Líquida 104.410 223.025

Lucro Líquido do Exercício 36.988 88.481

% da Receita Operacional Líquida 35,4%

12M12 12M13

RELEASE DE RESULTADOS 12M13 
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O Lucro Líquido de 2013 totalizou R$ 88,5 milhões, com Margem Líquida de 39,7%, 

% no mesmo período de ano anterior. Nos 

 na Margem Líquida e 

que demonstra a capacidade da Lindencorp em 

o resultado de Equivalência Patrimonial na análise da 

isso, na análise da margem, deve-se considerar o 

efeito do AVP (Ajuste a Valor Presente), que posterga o reconhecimento da receita, sem a 

se monetariamente a margem. 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

Margem Líquida (%)

223.025 113,6%

88.481 139,2%

39,7% 4,2 pp

Var. %12M13
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DESTAQUES DAS DEMONSTRAÇÕES 

 

Resultados a Apropriar de Unidades Vendidas

 

Os Resultados a Apropriar pelo método do percentual de conclusão (PoC) atingiram 

R$ 98,7 milhões para o exercício findo em dezembro de 2013, crescimento de 43,5% em 

relação a 2012.  

A tabela abaixo mostra receitas, custos e resultados da Lindencorp a apropriar, 

além da margem esperada em 36,6% sobre a parcela de produtos vendidos e não 

construídos ainda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No gráfico anterior, a variação anual da margem é decorrente do 

(residencias e comerciais) em cada período. Portanto, o atual patamar da Margem REF indica 

tendência da Margem Bruta futura da operação da Lindencorp, podendo variar conforme 

participação dos segmentos lançados em cada período. É importante

Margem REF da Lindencorp e a sua proximidade com as Margens Brutas apresentadas ao 

final do ano de 2013. 

 

37,3%

-
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80 
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120 

12M12

Resultados a Apropriar (R$ MM)

Resultados a Apropriar

(Em milhares de Reais - R$)

Receita de Imovéis Vendidos a Apropiar

Custos dos Imovéis Vendidos a Apropiar

Resultado a Apropiar

Margem a Apropriar (%)

RELEASE DE RESULTADO

E RESULTADOS 12M13 

DESTAQUES DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

Resultados a Apropriar de Unidades Vendidas 

Os Resultados a Apropriar pelo método do percentual de conclusão (PoC) atingiram 

milhões para o exercício findo em dezembro de 2013, crescimento de 43,5% em 

mostra receitas, custos e resultados da Lindencorp a apropriar, 

além da margem esperada em 36,6% sobre a parcela de produtos vendidos e não 

No gráfico anterior, a variação anual da margem é decorrente do 

(residencias e comerciais) em cada período. Portanto, o atual patamar da Margem REF indica 

tendência da Margem Bruta futura da operação da Lindencorp, podendo variar conforme 

participação dos segmentos lançados em cada período. É importante notar a regularidade da 

Margem REF da Lindencorp e a sua proximidade com as Margens Brutas apresentadas ao 

 

68,7

98,7

37,3% 36,6%

12M12 12M13

Resultado a Apropriar

Resultados a Apropriar (R$ MM) Margem a Apropriar (%)

(Em milhares de Reais - R$)

Receita de Imovéis Vendidos a Apropiar 184.188    269.227    

Custos dos Imovéis Vendidos a Apropiar (115.448)   (170.557)   

68.740       98.670       

37,3% 36,6%

12M12 12M13

43,5% 

RELEASE DE RESULTADOS 12M13 

17 

Os Resultados a Apropriar pelo método do percentual de conclusão (PoC) atingiram 

milhões para o exercício findo em dezembro de 2013, crescimento de 43,5% em 

mostra receitas, custos e resultados da Lindencorp a apropriar, 

além da margem esperada em 36,6% sobre a parcela de produtos vendidos e não 

 

 

 

 

 

 

No gráfico anterior, a variação anual da margem é decorrente do mix de produtos 

(residencias e comerciais) em cada período. Portanto, o atual patamar da Margem REF indica 

tendência da Margem Bruta futura da operação da Lindencorp, podendo variar conforme 

notar a regularidade da 

Margem REF da Lindencorp e a sua proximidade com as Margens Brutas apresentadas ao 

10,0%10,2%10,4%10,6%10,8%11,0%11,2%11,4%11,6%11,8%12,0%12,2%12,4%12,6%12,8%13,0%13,2%13,4%13,6%13,8%14,0%14,2%14,4%14,6%14,8%15,0%15,2%15,4%15,6%15,8%16,0%16,2%16,4%16,6%16,8%17,0%17,2%17,4%17,6%17,8%18,0%18,2%18,4%18,6%18,8%19,0%19,2%19,4%19,6%19,8%20,0%20,2%20,4%20,6%20,8%21,0%21,2%21,4%21,6%21,8%22,0%22,2%22,4%22,6%22,8%23,0%23,2%23,4%23,6%23,8%24,0%24,2%24,4%24,6%24,8%25,0%25,2%25,4%25,6%25,8%26,0%26,2%26,4%26,6%26,8%27,0%27,2%27,4%27,6%27,8%28,0%28,2%28,4%28,6%28,8%29,0%29,2%29,4%29,6%29,8%30,0%30,2%30,4%30,6%30,8%31,0%31,2%31,4%31,6%31,8%32,0%32,2%32,4%32,6%32,8%33,0%33,2%33,4%33,6%33,8%34,0%34,2%34,4%34,6%34,8%35,0%35,2%35,4%35,6%35,8%36,0%36,2%36,4%36,6%36,8%37,0%37,2%37,4%37,6%37,8%38,0%38,2%38,4%38,6%38,8%39,0%39,2%39,4%39,6%39,8%40,0%

Margem a Apropriar (%)

269.227 46,2%

(170.557) 47,7%

98.670 43,5%

36,6% -0,7 pp

Var. %
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Contas a Receber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os Créditos a Receber de Clientes são provinientes vendas de unidades dos 

empreendimentos residenciais e comerciais, sendo que o valor do saldo devedor dos 

contratos é atualizado em conformidade com suas respectivas cláusulas e a provisão para 

créditos de liquidação duvidosa é constituida considerando os riscos envolvidos e avaliação 

criteriosa da Administação. 

Os montantes referentes à atualização monetária dos valores a receber são 

registrados no resultado do período na rubrica de receita de venda de imo

das chaves, e como receita financeira (receitas com atualizações) após a entrega das chaves.

 

Endividamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A dívida líquida da Lindencorp 

exercício findo em dezembro de

dívida corporativa passsou de R$ 90,1 milhões para R$ 88,7 milhões, redução de 1,5%

conta “Caixa e Equivalentes de Caixa”, passou de R$ 32,6 milhões para R$ 30,7 milhões, 

queda de 5,6%. 

Contas a Receber

(Em milhares de Reais - R$)

Clientes por Incorporação e Venda de Imovéis

Circulante

Não-Circulante

Total Contas a Receber
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RELEASE DE RESULTADO

E RESULTADOS 12M13 

Os Créditos a Receber de Clientes são provinientes vendas de unidades dos 

empreendimentos residenciais e comerciais, sendo que o valor do saldo devedor dos 

contratos é atualizado em conformidade com suas respectivas cláusulas e a provisão para 

liquidação duvidosa é constituida considerando os riscos envolvidos e avaliação 

criteriosa da Administação.  

Os montantes referentes à atualização monetária dos valores a receber são 

registrados no resultado do período na rubrica de receita de venda de imo

das chaves, e como receita financeira (receitas com atualizações) após a entrega das chaves.

A dívida líquida da Lindencorp reduziu 0,4%, passando de R$ 99,8 milhões 

exercício findo em dezembro de 2012 para R$ 99,4 milhões em 31 de dezembro de 2013.

passsou de R$ 90,1 milhões para R$ 88,7 milhões, redução de 1,5%

conta “Caixa e Equivalentes de Caixa”, passou de R$ 32,6 milhões para R$ 30,7 milhões, 

(Em milhares de Reais - R$)

Clientes por Incorporação e Venda de Imovéis 110.437  134.663  

89.625    96.683    

20.812    37.980    

Total Contas a Receber 110.437  134.663  

12M12 12M13

99,8 99,4

46,9%

34,5%

12M12 12M13

Endividamento (R$ MM)

Dívida Líquida Dívida Líquida / PL (%)

-0,4% 

RELEASE DE RESULTADOS 12M13 
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Os Créditos a Receber de Clientes são provinientes vendas de unidades dos 

empreendimentos residenciais e comerciais, sendo que o valor do saldo devedor dos 

contratos é atualizado em conformidade com suas respectivas cláusulas e a provisão para 

liquidação duvidosa é constituida considerando os riscos envolvidos e avaliação 

Os montantes referentes à atualização monetária dos valores a receber são 

registrados no resultado do período na rubrica de receita de venda de imovéis até a entrega 

das chaves, e como receita financeira (receitas com atualizações) após a entrega das chaves. 

%, passando de R$ 99,8 milhões no 

em 31 de dezembro de 2013. A 

passsou de R$ 90,1 milhões para R$ 88,7 milhões, redução de 1,5% , e a 

conta “Caixa e Equivalentes de Caixa”, passou de R$ 32,6 milhões para R$ 30,7 milhões, 

134.663 21,9%

96.683 7,9%

37.980 82,5%

134.663 21,9%

12M13 Var. %
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É importante observar a manutenção do volume de endividamento total, mesmo 

com o crescimento do nivel de operação, o que resulta em indices de alavancagem bastante 

confortaveis e sadios para a empresa, conforme tabela abaixo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimônio Líquido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Patrimônio Líquido exercício findo de 2013 totalizou R$ 288,1 milhões, contra R$ 

212,6 milhões no mesmo período de ano anterior, com crescimento de 35,5%. O quadro 

abaixo apresenta a composição da conta “Patrimônio Líquido”.

 

12M12

Dívida (Caixa) Líquido

(Em milhares de Reais - R$)

Caixa e Equivalentes de Caixa

Dívida Bruta 

Dívida Corporativa

Dívida SFH

Dívida Líquida

Dívida Líquida (sem SFH)

Patrimônio Líquido

Dívida Líquida / PL (%)

Dívida Líquida (sem SFH) / PL (%)

Patrimônio Líquido

(Em milhares de Reais - R$)

CapitalSocial

Reserva Especial

Reserva de Lucros

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

Distribuição de Dividendos Antecipados

Participação dos Acionistas não Controladores

Total Patrimônio Líquido
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ante observar a manutenção do volume de endividamento total, mesmo 

com o crescimento do nivel de operação, o que resulta em indices de alavancagem bastante 

confortaveis e sadios para a empresa, conforme tabela abaixo.  

O Patrimônio Líquido exercício findo de 2013 totalizou R$ 288,1 milhões, contra R$ 

212,6 milhões no mesmo período de ano anterior, com crescimento de 35,5%. O quadro 

a composição da conta “Patrimônio Líquido”. 

 

212,6

288,1

12M12 12M13

Patrimônio Líquido (R$ MM)

35,5% 

(Em milhares de Reais - R$)

Caixa e Equivalentes de Caixa 32.589         30.749         

132.373       130.179       

90.068         88.686         

42.305         41.493         

99.784         99.430         

Dívida Líquida (sem SFH) 57.479         57.937         

212.559       288.097       

46,9% 34,5%

Dívida Líquida (sem SFH) / PL (%) 27,0% 20,1%

12M1312M12

(Em milhares de Reais - R$)

151.449  173.169  

12.192    9.218       

25.946    114.427  

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital -            5.083       

Distribuição de Dividendos Antecipados -            (31.342)   

Participação dos Acionistas não Controladores 22.973    17.543    

Total Patrimônio Líquido 212.560  288.098  

12M1312M12
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ante observar a manutenção do volume de endividamento total, mesmo 

com o crescimento do nivel de operação, o que resulta em indices de alavancagem bastante 

O Patrimônio Líquido exercício findo de 2013 totalizou R$ 288,1 milhões, contra R$ 

212,6 milhões no mesmo período de ano anterior, com crescimento de 35,5%. O quadro 

30.749 -5,6%

130.179 -1,7%

88.686 -1,5%

41.493 -1,9%

99.430 -0,4%

57.937 0,8%

288.097 35,5%

34,5% -12,4 pp

20,1% -6,9 pp

12M13 Var. %

173.169 14,3%

9.218 -24,4%

114.427

5.083 0,0%

(31.342) 0,0%

17.543 -23,6%

288.098 35,5%

12M13 Var. %
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BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial Consolidado

(Em milhares de Reais - R$)

Ativo

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa

Contas a receber de clientes

Contas a receber pela venda de investimentos

Imóveis a comercializar

Créditos com partes relacionadas

Dividendos a receber

Outros ativos circulantes

Não Circulante

Contas a receber de clientes

Contas a receber pela venda de investimentos

Créditos com partes relacionadas

Imóveis a comercializar

Outros ativos não circulantes

Investimentos

AFAC de controladas

Imobilizado 

Intangível

Passivo e Patrimônio Líquido

Circulante

Empréstimos e financiamentos

Fornecedores  

Obrigações trabalhistas e tributárias correntes

Impostos com recolhimento diferido

Obrigações por aquisição de imóveis

Obrigações com parceiros em empreendimentos

Adiantamento de clientes

Débitos com partes relacionadas

Contas a pagar por aquisições de investimentos

Outros passivos circulantes

Não Circulante

Empréstimos e financiamentos

Obrigações por aquisição de imóveis

Impostos com recolhimento diferido

Adiantamento de clientes

Débitos com partes relacionadas

Obrigações com parceiros em empreendimentos

Provisão para perda com investimentos

Provisão para demandas judiciais

Patrimônio Líquido

Capital social

Reserva especial

Reserva de lucros

Adiantamento para futuro aumento de capital

Distribuição de dividendos antecipados

Participação dos Acionistas não Controladores
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PATRIMONIAL 

609.743      500.924      

244.614      272.221      

30.749        32.589        

96.683        89.625        

Contas a receber pela venda de investimentos 639              5.858           

102.989      143.199      

-               -               

9.954           -               

3.600           950              

365.129      228.703      

37.980        20.812        

Contas a receber pela venda de investimentos -               640              

5.470           8.195           

114.496      30.345        

275              634              

179.420      153.228      

27.462        14.695        

26                 22                 

-               132              

609.743      500.924      

189.749      110.835      

98.328        35.230        

6.079           5.520           

Obrigações trabalhistas e tributárias correntes 1.965           3.437           

Impostos com recolhimento diferido 3.164           3.133           

Obrigações por aquisição de imóveis 13.724        13.999        

Obrigações com parceiros em empreendimentos 5.842           8.151           

38.509        35.118        

20.819        5.713           

Contas a pagar por aquisições de investimentos -               529              

1.319           5                   26280,0%

131.896      177.529      

31.851        97.143        

Obrigações por aquisição de imóveis 3.218           5.130           

Impostos com recolhimento diferido 1.577           2.370           

92.665        72.384        

-               -               

Obrigações com parceiros em empreendimentos 1.782           -               

Provisão para perda com investimentos 188              169              

615              333              

288.098      212.560      

173.169      151.449      

9.218           12.192        

114.427      25.946        

Adiantamento para futuro aumento de capital 5.083           -               

Distribuição de dividendos antecipados (31.342)       -               

Participação dos Acionistas não Controladores 17.543        22.973        

12M13 12M12
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21,7%

-10,1%

-5,6%

7,9%

-89,1%

-28,1%

0,0%

0,0%

278,9%

59,7%

82,5%

-100,0%

-33,3%

277,3%

-56,6%

17,1%

86,9%

18,2%

-100,0%

21,7%

71,2%

179,1%

10,1%

-42,8%

1,0%

-2,0%

-28,3%

9,7%

264,4%

-100,0%

26280,0%

-25,7%

-67,2%

-37,3%

-33,5%

28,0%

0,0%

0,0%

11,2%

84,7%

35,5%

14,3%

-24,4%

341,0%

0,0%

0,0%

-23,6%

Var. %
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

 

 

 

 

 

Demonstração de Resultados Consolidados

(Em milhares de Reais - R$)

Receita Operacional Bruta

Receitas de Venda de Imóveis

Receita de Loteamento

Receitas de Serviços e Aluguéis

Deduções da Receita Bruta

Impostos incidentes sobre vendas

Receita Operacional Líquida

Custos dos Imovéis Vendidos e dos Serviços Prestados

Lucro Bruto

Margem Bruta (%)

(Despesas) / Receitas Operacionais

Despesas Administrativas e Gerais

Despesas Comerciais

Equivalência Patrimonial

Resultado na Venda e Outras Operações com Controladas

Outras (Despesas) / Receitas Operacionais

Lucro Operacional antes dos Resultados Financeiros

Margem Operacional (%)

Resultado Financeiro Líquido

Despesas Financeiras

Receitas Financeiras

Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social

Imposto de Renda e Contribuição Social

Correntes

Lucro Líquido do Exercício

Lucro Líquido Atibuivél aos Acionistas não Controladores

Lucro Líquido Atibuivél aos Acionistas Controladores

Margem Líquida (%)

RELEASE DE RESULTADO
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO 

 

Demonstração de Resultados Consolidados

227.003      112.573      

223.950      111.759      

1.346                         

Receitas de Serviços e Aluguéis 1.707                        

(3.978)                 

Impostos incidentes sobre vendas (3.978)                 

223.025      104.410      

Custos dos Imovéis Vendidos e dos Serviços Prestados (153.175)    (80.663)       

69.850        23.747        

31,3%

(Despesas) / Receitas Operacionais 34.756        19.058        

Despesas Administrativas e Gerais (18.498)       (16.162)       

(13.358)               

63.775        41.496        

Resultado na Venda e Outras Operações com Controladas 2.856                        

Outras (Despesas) / Receitas Operacionais (19)                            

Lucro Operacional antes dos Resultados Financeiros 104.606      42.805        

46,9%

(3.108)                      

(8.646)                 

5.538                     

Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social 101.498      42.949        

Imposto de Renda e Contribuição Social (3.766)                 

(3.766)                 

97.732        39.845        

Lucro Líquido Atibuivél aos Acionistas não Controladores (9.251)                 

Lucro Líquido Atibuivél aos Acionistas Controladores 88.481        36.988        

39,7%

12M13 12M12
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112.573 101,6%

111.759 100,4%

-               0,0%

814              109,7%

(8.163)         -51,3%

(8.163)         -51,3%

104.410 113,6%

(80.663) 89,9%

23.747 194,1%

22,7% 8,6 pp

19.058 82,4%

(16.162) 14,5%

(6.846)         95,1%

41.496 53,7%

427              568,9%

143              -113,3%

42.805 144,4%

41,0% 5,9 pp

144              -2258,3%

(6.671)         29,6%

6.815           -18,7%

42.949 136,3%

(3.104)         21,3%

(3.104)         21,3%

39.845 145,3%

(2.857)         223,8%

36.988 139,2%

35,4% 4,2 pp

Var. %12M12
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FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

Demonstrações do Fluxo de Caixa Consolidado

(Em milhares de Reais - R$)

Das atividades operacionais

Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício

Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades 

geradas pelas atividades operacionais:

Depreciações e amortizações

Ganhos ou perda na venda de investimentos

Resultado de equivalência patrimonial 

Encargos financeiros sobre financiamentos

Operação com Swap

Impostos correntes com recolhimento diferido

Provisão para demandas judiciais

Baixa de imobilizado

Decréscimo (acréscimo) em ativos

Contas a receber de clientes

Imóveis a comercializar

Créditos com partes relacionadas

Outros ativos

(Decréscimo) acréscimo em passivos

Fornecedores

Obrigações trabalhistas e tributárias

Adiantamento de clientes

Débitos com partes relacionadas

Obrigações por aquisição de imóveis

Contas a pagar por aquisição de investimentos

Obrigações com parceiros em empreendimentos

Outras contas a pagar

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

Fluxo de caixa das atividades de investimento

Recebimentos na venda de investimentos

Acréscimo do imobilizado e intangível

Adiatamento para futuro aumento de Investimento

Dividendos recebidos

Aumento do caixa pela transferência de quotas de SPE´s pela Controladora

Baixa de investimento

Aumento de investimento

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Ingressos de empréstimos

Pagamentos de empréstimos

Dividendos pagos

Adiatamento para futuro aumento de Capital

Participações de acionistas não controladores

Integralização de capital

Caixa líquido gerado pelas nas atividades de financiamentos

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa

No início do exercício

No fim do exercício

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

RELEASE DE RESULTADO
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FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO 

Demonstrações do Fluxo de Caixa Consolidado

Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício 97.732        39.845        

Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades 

geradas pelas atividades operacionais:

64                 14                 

Ganhos ou perda na venda de investimentos (2.856)         (427)             

Resultado de equivalência patrimonial (63.775)       (41.496)       

Encargos financeiros sobre financiamentos 8.668           6.671           

417              -               

Impostos correntes com recolhimento diferido (1.015)         (190)             

282              (114)             

70                 -               

(13.578)       (12.102)       

(29.357)       925              -3273,7%

2.725           (3.802)         

(5.251)         1.651           

(Decréscimo) acréscimo em passivos

531              2.728           

Obrigações trabalhistas e tributárias (1.483)         742              

23.672        39.754        

14.794        (5.801)         

Obrigações por aquisição de imóveis (2.187)         (32.055)       

Contas a pagar por aquisição de investimentos (529)             -               

Obrigações com parceiros em empreendimentos (527)             2.006           

959              (1.048)         

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 29.356        (2.699)         -1187,7%

Fluxo de caixa das atividades de investimento

Recebimentos na venda de investimentos 7.770           19.408        

Acréscimo do imobilizado e intangível (6)                  (145)             

Adiatamento para futuro aumento de Investimento (12.770)       (9.583)         

14.740        4.978           

Aumento do caixa pela transferência de quotas de SPE´s pela Controladora731              -               

140              700              

(5.529)         (15.410)       

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento 5.076           (52)               -9861,5%

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

77.034        64.746        

(94.086)       (37.563)       

(37.951)       (29.947)       

Adiatamento para futuro aumento de Capital 5.083           -               

Participações de acionistas não controladores (8.072)         6.812           

21.720        26.562        

Caixa líquido gerado pelas nas atividades de financiamentos (36.272)       30.610        

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa (1.840)         27.859        

32.589        4.731           

30.749        32.589        

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa (1.840)         27.858        

Var. %12M13 12M12
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145,3%

357,1%

568,9%

53,7%

29,9%

0,0%

434,2%

-347,4%

0,0%

12,2%

-3273,7%

-171,7%

-418,0%

-80,5%

-299,9%

-40,5%

-355,0%

-93,2%

0,0%

-126,3%

-191,5%

-1187,7%

-60,0%

-95,9%

33,3%

196,1%

0,0%

-80,0%

-64,1%

-9861,5%

19,0%

150,5%

26,7%

0,0%

-218,5%

-18,2%

-218,5%

-106,6%

588,8%

-5,6%

-106,6%

Var. %
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Glossário 

 

Apuração do Resultado de Incorporação e Venda de Imóveis 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP), a receita, bem como custos e 
despesas relativas à atividade de incorporação são apropriadas ao resultado ao longo do 
período de construção à medida da evolução das obras (Método PoC) medin
percentual de custos incorridos em relação aos custos totais orçados. Desta forma, parte 
substancial da receita de incorporação relativa a um período reflete a apropriação de vendas 
contratadas anteriormente.

Altíssimo – Edifícios Residenciais com 

Alto – Edifícios Residenciais com preço/unidade superior entre R$ 1 milhão e R$ 2 milhões.

Comercial – Unidades comerciais e corporativas desenvolvidas única e exclusivamente para 
venda. 

Land Bank – Banco de Terrenos que a 
adquiridos em dinheiro ou 

Margem de Resultados a apropriar
Apropriar” dividido pelas “Vendas de Imóveis a Apropriar”.

Médio-Alto – Edifícios residenciais com preço/unidade variando entre R$ 600 mil e R$ 1 
milhão. 

Médio – Edifícios residenciais com preço médio/unidade variando entre R$ 250 mil e R$ 600 
mil. 

Médio-Baixo – Edifícios residenciais com preço/unidade entre R$ 15

Permuta – Sistema de compra de terreno pelo qual o dono do terreno recebe um 
determinado número de unidades
construído na área de sua propriedade.

Resultados de Vendas de Imóveis a Apropr
de receitas e custos, que ocorre em função do andamento de obra (Método PoC) e não no 
momento da assinatura dos contratos,
contratos assinados em períodos futuros. Desta
Imóveis a Apropriar corresponde às vendas contratadas menos o custo orçado de
construção destas mesmas unidades, a serem reconhecidos em períodos futuros.

Receitas de Vendas a Apropriar
contratadas cuja receita é
obra e não no momento da assinatura dos contratos.

Recursos do SFH – Recursos do SFH são originados do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) a dos depósitos de caderneta de poupança. Bancos comerciais são obrigados 
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Apuração do Resultado de Incorporação e Venda de Imóveis – Método PoC
com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP), a receita, bem como custos e 
despesas relativas à atividade de incorporação são apropriadas ao resultado ao longo do 
período de construção à medida da evolução das obras (Método PoC) medin
percentual de custos incorridos em relação aos custos totais orçados. Desta forma, parte 
substancial da receita de incorporação relativa a um período reflete a apropriação de vendas 
contratadas anteriormente. 

Edifícios Residenciais com preço/unidade superior acima de R$ 2 milhões.

Edifícios Residenciais com preço/unidade superior entre R$ 1 milhão e R$ 2 milhões.

Unidades comerciais e corporativas desenvolvidas única e exclusivamente para 

rrenos que a Lindencorp mantém para futuros empreendimentos, 
 por meio de permutas. 

Margem de Resultados a apropriar – Equivalente a “Resultados de Vendas de Imóveis a 
“Vendas de Imóveis a Apropriar”. 

Edifícios residenciais com preço/unidade variando entre R$ 600 mil e R$ 1 

Edifícios residenciais com preço médio/unidade variando entre R$ 250 mil e R$ 600 

Edifícios residenciais com preço/unidade entre R$ 150 mil e R$ 250 mil.

Sistema de compra de terreno pelo qual o dono do terreno recebe um 
determinado número de unidades ou percentual da receita do empreendimento a ser 
construído na área de sua propriedade. 

Resultados de Vendas de Imóveis a Apropriar – Em função do crédito de reconhecimento 
ocorre em função do andamento de obra (Método PoC) e não no 

momento da assinatura dos contratos, reconhecemos a receita de incorporação de 
contratos assinados em períodos futuros. Desta forma, o saldo de Resultados de Vendas de 
Imóveis a Apropriar corresponde às vendas contratadas menos o custo orçado de
construção destas mesmas unidades, a serem reconhecidos em períodos futuros.

Receitas de Vendas a Apropriar – As receitas a apropriar correspondem às vendas 
contratadas cuja receita é apropriada em períodos futuros, em função do andamento da 
obra e não no momento da assinatura dos contratos. 

Recursos do SFH são originados do Fundo de Garantia por Tempo de 
depósitos de caderneta de poupança. Bancos comerciais são obrigados 
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Método PoC – De acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP), a receita, bem como custos e 
despesas relativas à atividade de incorporação são apropriadas ao resultado ao longo do 
período de construção à medida da evolução das obras (Método PoC) medindo-se o 
percentual de custos incorridos em relação aos custos totais orçados. Desta forma, parte 
substancial da receita de incorporação relativa a um período reflete a apropriação de vendas 

preço/unidade superior acima de R$ 2 milhões. 

Edifícios Residenciais com preço/unidade superior entre R$ 1 milhão e R$ 2 milhões. 

Unidades comerciais e corporativas desenvolvidas única e exclusivamente para 

mantém para futuros empreendimentos, 

Equivalente a “Resultados de Vendas de Imóveis a 

Edifícios residenciais com preço/unidade variando entre R$ 600 mil e R$ 1 

Edifícios residenciais com preço médio/unidade variando entre R$ 250 mil e R$ 600 

0 mil e R$ 250 mil. 

Sistema de compra de terreno pelo qual o dono do terreno recebe um 
ou percentual da receita do empreendimento a ser 

Em função do crédito de reconhecimento 
ocorre em função do andamento de obra (Método PoC) e não no 

reconhecemos a receita de incorporação de 
Resultados de Vendas de 

Imóveis a Apropriar corresponde às vendas contratadas menos o custo orçado de 
construção destas mesmas unidades, a serem reconhecidos em períodos futuros. 

orrespondem às vendas 
apropriada em períodos futuros, em função do andamento da 

Recursos do SFH são originados do Fundo de Garantia por Tempo de 
depósitos de caderneta de poupança. Bancos comerciais são obrigados 
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a investir 65% desses depósitos no setor
física ou para os incorporadores a taxas menores que o mercado

RET – Regime Especial de Tributação 
ocasionando uma incidência conjunta de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS no montante de 1% a 4% 
(de acordo com as desonerações de
dependendo do tipo de empreendimento. É um incentivo do
adoção do Patrimônio de Afetação nos processos de incorporação, ao qual o RET
vinculado. 

ROE – (Return on Equity) Em português Retorno sobre o Patrimônio Líquido. Indicador 
financeiro que mede o retorno do capital investido pelos acionistas (patrimônio líquido). 
Para calculá-lo, basta dividir o lucro líquido da empresa pelo seu patrimônio líquido.

SPE – Sociedade constituída com o fim específico de incorporar determinado 
empreendimento imobiliário,
limitação, SCPs e sociedades limitadas.

SCPs – Sociedades em Contas de Participação que concentram a incorporação de nossos 
empreendimentos. 

Venda Contratada – É cada contr
período de tempo, incluindo
contratadas serão reconhecidas como receitas de
(método PoC). 

VGV – Valor Geral de Vendas.
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a investir 65% desses depósitos no setor imobiliário, para a aquisição de imóvel de pessoa 
física ou para os incorporadores a taxas menores que o mercado comum.

de Tributação – É um regime simplificado de pagamento de impostos, 
incidência conjunta de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS no montante de 1% a 4% 

(de acordo com as desonerações de dezembro de 2012) do valor total das receitas mensais, 
o tipo de empreendimento. É um incentivo do governo tendo como objetivo a 

adoção do Patrimônio de Afetação nos processos de incorporação, ao qual o RET

) Em português Retorno sobre o Patrimônio Líquido. Indicador 
financeiro que mede o retorno do capital investido pelos acionistas (patrimônio líquido). 

lo, basta dividir o lucro líquido da empresa pelo seu patrimônio líquido.

Sociedade constituída com o fim específico de incorporar determinado 
eendimento imobiliário, podendo adotar diferentes tipos societários, incluindo, sem 

limitação, SCPs e sociedades limitadas. 

Sociedades em Contas de Participação que concentram a incorporação de nossos 

É cada contrato resultante de vendas de unidades durante certo 
período de tempo, incluindo unidades em lançamento e unidades em estoque. As vendas 
contratadas serão reconhecidas como receitas de acordo com andamento das obras 

Valor Geral de Vendas. 
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imobiliário, para a aquisição de imóvel de pessoa 
comum. 

É um regime simplificado de pagamento de impostos, 
incidência conjunta de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS no montante de 1% a 4% 

dezembro de 2012) do valor total das receitas mensais, 
governo tendo como objetivo a 

adoção do Patrimônio de Afetação nos processos de incorporação, ao qual o RET está 

) Em português Retorno sobre o Patrimônio Líquido. Indicador 
financeiro que mede o retorno do capital investido pelos acionistas (patrimônio líquido). 

lo, basta dividir o lucro líquido da empresa pelo seu patrimônio líquido. 

Sociedade constituída com o fim específico de incorporar determinado 
podendo adotar diferentes tipos societários, incluindo, sem 

Sociedades em Contas de Participação que concentram a incorporação de nossos 

ato resultante de vendas de unidades durante certo 
unidades em lançamento e unidades em estoque. As vendas 

acordo com andamento das obras 
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Sobre a Lindencorp Participações e Incorporações

 

Fruto de negócios bem sucedidos pel

a Incorporadora Lindencorp que foca sua atuação, inicialmente, no segmento de alto padrão 

a partir do estreitamento de parceria com a Construtora Adolpho Lindenberg, uma das 

maiores 'grifes' do mercado imobiliário.

com uma marca símbolo de qualidade e detentora de invejável portfolio, fez com que as 

atenções dos consumidores e de investidores e novos parceiros buscassem pela Lindencorp.

 

Depois de outras associações e

como uma das mais bem fundamentadas incorporadoras do país e com crescimento 

potencializado, focando o mercado de médio

capital, região metropolitana, 
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Maurício Piazzon B. L. 

Diretor Financeiro  

Telefone: +55 (11) 3041-27

FAX: +55 (11) 3041-5601 

relacoescomacionistas@ldisa.com.br

www.grupoldi.com.br/relacao

 

 

 

 

 

 
Este release contem considerações futuras sobre as perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e 
financeiros e perspectivas de crescimento da Lindencorp 
Estas são apenas projeções e, como tais, baseiam

Participações e Incorporações em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capital para financiar o

negócios da Empresa. Tais considerações futuras dependem substancialmente de mudanças nas condições de mercado, de 

regras governamentais, pressões da concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira entre outros fatores 

sujeitos a mudanças sem aviso prévio.
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Participações e Incorporações 

Fruto de negócios bem sucedidos pelas parcerias de seus sócios desde 2001, nasce em 2004 

a Incorporadora Lindencorp que foca sua atuação, inicialmente, no segmento de alto padrão 

a partir do estreitamento de parceria com a Construtora Adolpho Lindenberg, uma das 

maiores 'grifes' do mercado imobiliário. A sinergia criada pela união do talento empresarial 

com uma marca símbolo de qualidade e detentora de invejável portfolio, fez com que as 

atenções dos consumidores e de investidores e novos parceiros buscassem pela Lindencorp.

Depois de outras associações estratégicas, em 2006 nasce uma nova Lindencorp consolidada 

como uma das mais bem fundamentadas incorporadoras do país e com crescimento 

potencializado, focando o mercado de médio, médio alto e altíssimo padrão

capital, região metropolitana, litoral e interior de São Paulo.  

Relações com Investidores 
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relacoescomacionistas@ldisa.com.br 

www.grupoldi.com.br/relacao 

Este release contem considerações futuras sobre as perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e 
as de crescimento da Lindencorp Participações e Incorporações. 

Estas são apenas projeções e, como tais, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da Administração da Lindencorp 

em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capital para financiar o

. Tais considerações futuras dependem substancialmente de mudanças nas condições de mercado, de 

regras governamentais, pressões da concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira entre outros fatores 

danças sem aviso prévio. 
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seus sócios desde 2001, nasce em 2004 

a Incorporadora Lindencorp que foca sua atuação, inicialmente, no segmento de alto padrão 

a partir do estreitamento de parceria com a Construtora Adolpho Lindenberg, uma das 

sinergia criada pela união do talento empresarial 

com uma marca símbolo de qualidade e detentora de invejável portfolio, fez com que as 

atenções dos consumidores e de investidores e novos parceiros buscassem pela Lindencorp. 

icas, em 2006 nasce uma nova Lindencorp consolidada 

como uma das mais bem fundamentadas incorporadoras do país e com crescimento 

e altíssimo padrão nas regiões da 

Este release contem considerações futuras sobre as perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e 

se exclusivamente nas expectativas da Administração da Lindencorp 

em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capital para financiar o plano de 

. Tais considerações futuras dependem substancialmente de mudanças nas condições de mercado, de 

regras governamentais, pressões da concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira entre outros fatores 


