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Introdução 

Revisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da Construtora 
Adolpho Lindenberg S.A. (“Companhia”), identificadas como Controladora e Consolidado, 
respectivamente, contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR referentes ao período de 
três meses findo em 30 de setembro de 2013, que compreendem os balanços patrimoniais em 30 de 
setembro de 2013 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os 
períodos de três e nove meses findos naquela data, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos 
de caixa para o período de nove meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas. 

A Administração da Companhia é responsável pela elaboração das informações contábeis 
intermediárias individuais de acordo com o pronunciamento técnico CPC 21(R1) - Demonstração 
Intermediária e das informações contábeis intermediárias consolidadas de acordo com o 
pronunciamento técnico CPC 21(R1) e com a norma internacional IAS 34 - “Interim Financial 
Reporting”, emitida pelo “International Accounting Standards Board - IASB”, que considera a 
orientação técnica OCPC 04 sobre a aplicação da interpretação técnica ICPC 02 às entidades de 
incorporação imobiliária no Brasil, emitida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e 
aprovada pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM e pelo Conselho Federal de Contabilidade - 
CFC, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas 
expedidas pela CVM, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR. Nossa 
responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias 
com base em nossa revisão. 

Alcance da revisão 

Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de 
informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada 
pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - “Review of Interim Financial Information Performed by 
the Independent Auditor of the Entity”, respectivamente). Uma revisão de informações 
intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos 
assuntos financeiros e contábeis, e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros 
procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma 
auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu 
obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser 
identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria. 



Conclusão sobre as informações contábeis intermediárias individuais e 
consolidadas preparadas de acordo com o pronunciamento técnico CPC 21(R1) 

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a 
acreditar que as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas 
incluídas nas informações trimestrais anteriormente referidas não foram elaboradas, em 
todos os aspectos relevantes, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 21(R1), 
aplicável à elaboração de Informações Trimestrais - ITR, e apresentadas de forma 
condizente com as normas expedidas pela CVM para elaboração de Informações 
Trimestrais - ITR. 

Conclusão sobre as informações contábeis intermediárias consolidadas preparadas  
de acordo com a IAS 34, que considera a orientação técnica OCPC 04 sobre a 
aplicação da interpretação técnica ICPC 02 às entidades de incorporação 
imobiliária no Brasil, emitida pelo CPC e aprovada pela CVM e pelo CFC 

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum  fato que nos leve a 
acreditar que as informações contábeis intermediárias consolidadas incluídas nas 
informações trimestrais anteriormente referidas não foram elaboradas, em todos os 
aspectos relevantes, de acordo com a IAS 34, que considera a orientação técnica 
OCPC 04 sobre a aplicação da interpretação técnica ICPC 02 às entidades de 
incorporação imobiliária no Brasil, emitida pelo CPC e aprovada pela CVM e pelo 
CFC, aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR, e apresentadas de 
forma condizente com as normas expedidas pela CVM. 

Ênfase 

Conforme descrito na nota explicativa nº 2, as informações contábeis intermediárias 
individuais (controladora) e consolidadas foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil (CPC 21(R1)). As informações contábeis intermediárias 
consolidadas preparadas de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro 
(“International Financial Reporting Standards - IFRSs”) aplicáveis a entidades de 
incorporação imobiliária no Brasil (IAS 34, para as informações intermediárias) 
consideram, adicionalmente, a orientação técnica OCPC 04 editada pelo CPC. Essa 
orientação trata do reconhecimento da receita desse setor e envolve assuntos 
relacionados ao significado e à aplicação do conceito de transferência contínua de 
riscos, benefícios e controle na venda de unidades imobiliárias, conforme descrito em 
maiores detalhes na nota explicativa nº 3.9. Nossa conclusão não está ressalvada em 
razão desse assunto. 

Outras informações 

Conforme mencionado na nota explicativa nº 8.b), a Companhia possui parcela 
substancial de suas receitas de serviços, junto a sociedades investidas de seu acionista 
controlador, cujas condições e termos são acordadas entre as partes. 

Outros assuntos 

Demonstrações do valor adicionado 



Revisamos, também, as demonstrações do valor adicionado (DVA), individuais e 
consolidadas, referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2013, 
preparadas sob a responsabilidade da Administração da Companhia, cuja apresentação 
nas informações contábeis intermediárias é requerida de acordo com as normas 
expedidas pela CVM aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR e 
considerada informação suplementar pelas IFRSs, que não requerem a apresentação da 
DVA. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de revisão 
descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de 
nenhum fato que nos leve a acreditar que não foram elaboradas, em todos os seus 
aspectos relevantes, de forma consistente com as informações contábeis intermediárias 
individuais e consolidadas, tomadas em conjunto.   

Demonstrações contábeis de períodos anteriores examinadas e informações contábeis 

intermediárias revisadas por outros auditores independentes 

O exame dos balanços patrimoniais, individual e consolidado, em 31 de dezembro de 
2012 e a revisão das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, 
correspondentes às demonstrações do resultado e do resultado abrangente dos períodos 
de três e nove meses findos em 30 de setembro de 2012, das mutações do patrimônio 
líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado relativas ao período de nove meses 
findo em 30 de setembro de 2012, preparados considerando os ajustes de mudanças das 
práticas contábeis, descritos na nota explicativa nº 4, foram conduzidos sob a 
responsabilidade de outros auditores independentes, que emitiram relatório de auditoria 
e relatório de revisão sem modificações e com ênfase, com datas de 14 de maio de 2013 
e 5 de novembro de 2013, respectivamente.  

 

São Paulo, 7 de novembro de 2013 

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Walter Dalsasso 

Auditores Independentes Contador 

CRC nº 2 SP 011609/O-8 CRC nº 1 SP 077516/O-9 

 
 



Notas

explicativa 30/09/13 31/12/12 30/09/13 31/12/12

Ativo circulante

  Caixa e equivalentes de caixa 5 115                            202 3.491                         1.762

  Contas a receber de clientes 6 6.055                         2.660 6.961                         4.479

  Impostos a Recuperar 473                            502 1.787                         1.436

  Demais ativos -                             219 10                              7

Total do ativo circulante 6.643                         3.583                         12.249                       7.684                         

Ativo não circulante

  Contas a receber de partes relacionadas 8 1.196                         556 -                                 0

  Contas a receber de clientes 6 748                            560 2.540                         2.635

  Depósitos judiciais 385                            385 389                            389

  Imóveis a comercializar 7 291                            291 841                            841

  Demais ativos 52                              53 424                            52

 2.672                         1.845                         4.194                         3.917                         

Investimentos 9 13.323                       14.782 8.700                         6.461

Imobilizado - 4                                 3 4                                 3

Intangível - 77                              87 77                              87

Total do ativo não circulante 16.076                       16.717                       12.975                       10.468                       

Total do ativo 22.719                       20.300                       25.224                       18.152                       

Construtora Adolpho Lindenberg S/A

(Em milhares de Reais)

ATIVO

Controladora Consolidado

Balanços patrimoniais em 30 de setembro de 2013 e 31 de dezembro de 2012



Notas 30/09/13 31/12/12 30/09/13 31/12/12

Passivo circulante

  Empréstimos e financiamentos 10 1.261                          5.534                            1.484                         5.738                            

  Fornecedores 82                               162                               250                            228                               

  Obrigações trabalhistas e tributárias 547                             266                               5.548                         4.464                            

  Obrigações tributárias parceladas 11 628                             602                               867                            1.862                            

  Contas a pagar para partes relacionadas 8 112                             3.825                            -                             -                                   

  Provisão para garantia de obras 12 1.028                          380                               1.028                         380                               

  Demais contas a pagar - -                                  864                               350                            904                               

Total do passivo circulante 3.658                          11.633                          9.527                         13.576                          

Passivo não circulante

  Empréstimos e financiamentos 10 -                                  -                                   521                            601                               

  Obrigações tributárias parceladas 11 2.667                          2.966                            3.398                         3.345                            

  Provisão para garantia de obras 12 5.068                          3.008                            5.068                         3.008                            

  Provisão para demandas judiciais 12 2.017                          1.903                            2.017                         1.903                            

  Provisão para perda com investimentos 9 4.668                          5.135                            -                                 -                                   

  Demais contas a pagar 64                               39                                 116                            103                               

Total do passivo não circulante 14.484                        13.051                          11.120                       8.960                            

Patrimônio líquido

  Capital social 14.1 1.117                          1.117                            1.117                         1.117                            

  Prejuízos acumulados - 3.460                          (5.501)                          3.460                         (5.501)                          

4.577                          (4.384)                          4.577                         (4.384)                          

Total do passivo 22.719                        20.300                          25.224                       18.152                          

Balanços patrimoniais em 30 de setembro de 2013 e 31 de dezembro de 2012

Construtora Adolpho Lindenberg S/A

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado



Notas 30/09/13 30/09/12 30/09/13 30/09/12

Receita com prestação de serviços 9.321                            3.212                            34.613                          21.853                              

Receita da venda de unidades imobiliárias -                                    -                                    -                                    -                                        

Deduções da receita - impostos incidentes e outros (819)                              (278)                              (2.942)                           (1.884)                               

Receita operacional líquida 15 8.502                            2.934                            31.671                          19.969                              

Custo dos imóveis vendidos e dos serviços prestados 17 (2.860)                           -                                    (16.438)                        (8.859)                               

Lucro bruto 5.642                            2.934                            15.233                          11.110                              

Receitas (despesas):

   Administrativas, comerciais e gerais 17 (3.468)                           (2.737)                           (7.075)                           (6.632)                               

   Equivalência patrimonial 9.1 7.173                            3.131                            1.991                            (135)                                  

Provisão para demandas judiciais - -                                    -                                    -                                    -                                        

   Outras receitas (despesas) operacionais - 491                               (211)                              335                               (751)                                  

4.196                            183                               (4.749)                           (7.518)                               

Resultado antes das receitas e despesas financeiras 9.838                            3.117                            10.484                          3.592                                

   Despesas financeiras 16 (642)                              (1.393)                           (765)                              (1.556)                               

   Receitas financeiras 16 27                                 6                                   404                               404                                   

Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social 9.223                            1.730                            10.123                          2.440                                

   Imposto de renda e contribuição social - corrente 13 (262)                              -                                    (1.162)                           (710)                                  

Lucro líquido (Prejuízo) do exercício 8.961                            1.730                            8.961                            1.730                                

Lucro (Prejuízo) básico e diluido por ação (em reais) 14.3 24,08                            4,65                              

Construtora Adolpho Lindenberg S/A

Controladora

Demonstrações do resultado para os exercícios findos em 30 de setembro de 2013 e 2012

(Em milhares de Reais, exceto resultado por ação que é demonstrado em Reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Consolidado



30/09/13 30/09/12 30/09/13 30/09/12

Lucro liquido (prejuízo) do exercício 8.961                    1.730                    8.961                    1.730                    

Outros resultados abrangentes -                           -                           -                           -                           

Resultado Abrangente do exercício 8.961                    1.730                    8.961                    1.730                    

Construtora Adolpho Lindenberg S/A

Demonstrações do resultado abrangente para os exercícios findos em 30 de setembro de 2013 e 2012

(Em milhares de Reais,)

Consolidado

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Controladora



Capital Social

Adiantamento 
para Futuro 
Aumento de 

Capital
Prejuízos 

acumulados

Total do 
patrimônio 

líquido

Notas
Saldos em 31 de Dezembro de 2011 38.969                         -                       (46.384)                 (7.415)                 

    Redução de Capital 13.1 (37.852)                        -                       37.852                   -                          

    Lucro liquído do exercício - -                                  -                       3.031                     3.031                  

-                          

Saldos em 31 de Dezembro de 2012 1.117                           -                       (5.501)                   (4.384)                 

    Redução de Capital 13.1 -                               -                       -                        -                          

    Lucro liquído do exercício - -                                  -                       8.961                     8.961                  

-                          

Saldos em 30 de Setembro de 2013 1.117                           -                       3.460                     4.577                  

Construtora Adolpho Lindenberg S/A

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
para os exercícios findos em 30 de setembro 2013 e dezembro de 2012

(Em milhares de Reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



30/09/13 30/09/12 30/09/13 30/09/12

Das atividades operacionais
Lucro Líquido(Prejuízo) do exercício 8.961                          1.730                        8.961                          1.730                          

Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas 
  pelas atividades operacionais:

Depreciações e amortizações 11                               25                             11                               28                               

Resultado de equivalência patrimonial (7.173)                         (3.131)                       (1.991)                         135                             

Provisão de Créditos de Liquidação Duvidosa -                                  -                                102                             65                               

Encargos financeiros sobre financiamentos 345                             950                           392                             1.043                          

Encargos financeiros sobre tributos parcelados 189                             -                                257                             -                                  

Provisão demandas judiciais 114                             -                                114                             (39)                              

Provisão para garantias 2.708                          -                                2.708                          -                                  

Ganho na diluição de Participação Societaria (407)                            -                                (248)                            -                                  

Decréscimo (acréscimo) em ativos
Contas a receber de clientes (3.583)                         -                                (2.489)                         1.483                          

Contas a receber sobre cessão de direitos -                              -                                -                                  246                             

Impostos a recuperar 29                               (81)                            (351)                            (338)                            

Imóveis a comercializar -                              -                                -                                  -                                  

Créditos diversos 221                             4                               (378)                            (15)                              

Depósitos judiciais -                              (6)                              -                                  (1)                                

(Decréscimo) acréscimo em passivos
Fornecedores (80)                              26                             22                               260                             

Obrigações trabalhistas e tributárias 281                             (25)                            1.084                          487                             

Obrigações fiscais parceladas (462)                            (133)                          (1.200)                         (990)                            

Demais passivos (840)                            (594)                          (537)                            (731)                            

Contas a pagar para partes relacionadas -                                

Adiantamento de clientes -                                  -                                -                                  

Adiantamento para futuro aumento de capital -                                  -                                -                                  -                                  

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais 314                             (1.235)                       6.457                          3.363                          

Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Acréscimo do Imobilizado (2)                                (3)                              (2)                                (2)                                

 Dividendos recebidos de controladas

 Acréscimo do Investimento (142)                            -                                -                                  

Aquisição de Participação

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (144)                            (3)                              (2)                                (2)                                

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Ingressos de empréstimos 5.000                          5.172                        5.000                          5.172                          

Pagamentos de empréstimos (9.618)                         (5.748)                       (9.726)                         (6.087)                         

Contas a receber de partes relacionadas 4.361                          567                           -                                  -                                  

Contas a pagar para partes relacionadas 1.495                        -                                  -                                  

Integralização de capital -                              -                                -                                  -                                  

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos (257)                            1.486                        (4.726)                         (915)                            

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa (87)                              248                           1.729                          2.446                          

Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 202                             113                           1.762                          704                             

No fim do exercício 115                             361                           3.491                          3.150                          

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa (87)                              248                           1.729                          2.446                          

Construtora Adolpho Lindenberg S/A

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Controladora Consolidado

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 30 de setembro de 2013 e 2012

(Em milhares de Reais) 



30/09/13 30/09/12 30/09/13 30/09/12

Receitas

Vendas de imóveis e serviços                         9.321                         3.212                       34.613                       21.853 

Provisão para créditos de liquidação duvidosa                                 -                                 -                           (101)                             (65)

                        9.321                         3.212                       34.512                       21.788 

Insumos adquiridos de terceiros

Custo dos imóveis e serviços vendidos                        (2.860)                                 -                        (2.860)                                 - 

Materiais, serviços de terceiros e outros operacionais                        (2.122)                        (2.280)                        (3.594)                        (3.933)

                       (4.982)                        (2.280)                        (6.454)                        (3.933)

Valor adicionado bruto                         4.339                            932                       28.058                       17.855 

Depreciação e amortização                             (11)                             (25)                             (11)                             (28)

Valor adicionado líquido produzido pela Companhia                         4.328                            907                       28.047                       17.827 

Valor adicionado recebido em transferência

Resultado de equivalência patrimonial                         7.173                         3.131                         1.991                           (135)

Receitas financeiras                              27                                6                            404                            404 

Outras receitas                                 -                                 -                            251                                 - 

                        7.200                         3.137                         2.646                            269 

Valor adicionado total a distribuir                       11.528                         4.044                       30.693                       18.096 

Distribuição do valor adicionado 

Pessoal                            751                            524                       14.580                       10.358 

Impostos, taxas e contribuições                         1.174                            397                         6.387                         4.452 

Remuneração de capitais de terceiros                                 -                                 -                                 -                                 - 

Juros e demais encargos                            642                         1.393                            765                         1.556 

Outras                                 -                                 -                                 -                                 - 

Remuneração de capitais próprios                                 -                                 - 

Lucro líquido (Prejuízo) do exercício                         8.961                         1.730                         8.961                         1.730 

                      11.528                         4.044                       30.693                       18.096 

Construtora Adolpho Lindenberg S/A

(Em milhares de Reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Controladora Consolidado

Demonstrações do valor adicionado para os exercícios findos em 30 de setembro de 2013 e 2012



















































COMENTÁRIO DE DESEMPENHO

 

O ano de 2012 marcou a conclusão do processo de reestruturação e recuperação da companhia

iniciado em 2008 quando a LDI Desenvolviment

Empresa. O ano de 2012 marcou também o retorno da companhia aos resultados positivos, 

quando apresentou um lucro líquido de R$ 3,2 milhões

O ano de 2013 é o ano da consolidação da companhia tanto nos seus processos internos como no 

crescimento e na rentabilidade. Os resultados verificados no

demonstram esta melhoria: verifica

comparação ao mesmo período de 2012.

Estes resultados são decorrentes (1) do proces

capital de R$ 30 milhões realizado em agosto de 2011; (2) da reorganização interna, a

qual foram criados 4 novos departamentos: “Processos, Tecnologia e Qualidade”, “Assistência 

Técnica”, “Planejamento Técnico e Orçamento” e “Segurança”; e (3)

atividade que resulta hoje em uma 

compreendendo 26 torres e 485 mil m
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Construtora Adolpho Lindenbergmilhares de m²

# Obras            5                        9                            8                          13                       
# torres            5                        9                            8                          21                      

COMENTÁRIO DE DESEMPENHO 

conclusão do processo de reestruturação e recuperação da companhia

iniciado em 2008 quando a LDI Desenvolvimento Imobiliário assumiu o controle acionário da 

Empresa. O ano de 2012 marcou também o retorno da companhia aos resultados positivos, 

cro líquido de R$ 3,2 milhões. 

O ano de 2013 é o ano da consolidação da companhia tanto nos seus processos internos como no 

to e na rentabilidade. Os resultados verificados nos primeiros noves meses

demonstram esta melhoria: verifica-se um expressivo crescimento da receita e do lucro em 

comparação ao mesmo período de 2012. 

Estes resultados são decorrentes (1) do processo de reestruturação financeira, com o aumento de 

capital de R$ 30 milhões realizado em agosto de 2011; (2) da reorganização interna, a

s 4 novos departamentos: “Processos, Tecnologia e Qualidade”, “Assistência 

ento Técnico e Orçamento” e “Segurança”; e (3) do crescimento 

que resulta hoje em uma carteira de obras composta de 14 empreendimentos, 

mil m2. 
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Construtora Adolpho Lindenberg
Volume de Obras 

# Obras            5                        9                            8                          13                       13                       14
# torres            5                        9                            8                          21                      23                       26 

conclusão do processo de reestruturação e recuperação da companhia, 

acionário da 

Empresa. O ano de 2012 marcou também o retorno da companhia aos resultados positivos, 

O ano de 2013 é o ano da consolidação da companhia tanto nos seus processos internos como no 

primeiros noves meses de 2013 

se um expressivo crescimento da receita e do lucro em 

so de reestruturação financeira, com o aumento de 

capital de R$ 30 milhões realizado em agosto de 2011; (2) da reorganização interna, através da 

s 4 novos departamentos: “Processos, Tecnologia e Qualidade”, “Assistência 

do crescimento do nível de 

empreendimentos, 

485

set.2013

3                       14
23                       26 



O foco regional continua sendo mantido, pois acreditamo

dos nossos empreendimentos, um dos principais atributos pelo qual a CAL é reconhecida no 

mercado. Este foco regional também nos permite assegurar os prazos e a rentabilidade das 

nossas obras. 

O crescimento e a retomada da lucratividade permitiu que a empresa

seus investimentos  no campo social através de um programa de capacitação técnica dos 

colaboradores em parceria com entidades de classe

assentador e pedreiro revestidor. 

Desempenho Econômico

 

Os esforços na frente comercial resultaram na conquista 

de novos clientes e implicaram 

faturamento da companhia. A receita líquida 

R$ 20,0 milhões nos primeiros nove meses

R$ 31,7 milhões nos primeiros noves meses de 2013

um aumento de 59%.  

 

(8,9)

(16,4)

Set.2012 Set.2013

Custo dos Serviços Prestados
(R$ milhões)

27%

53%

7%

13%

Alocação por Região
(% empreendimentos)

Grande São Paulo Capital São Paulo

Litoral Interior

O foco regional continua sendo mantido, pois acreditamos que assim asseguramos a qualidade 

dos nossos empreendimentos, um dos principais atributos pelo qual a CAL é reconhecida no 

mercado. Este foco regional também nos permite assegurar os prazos e a rentabilidade das 

 

da lucratividade permitiu que a empresa, desse continuidade aos 

no campo social através de um programa de capacitação técnica dos 

com entidades de classe, com foco nas funções de pedreiro 

Desempenho Econômico-Financeiro 

Os esforços na frente comercial resultaram na conquista 

implicaram o aumento do 

receita líquida cresceu de 

s primeiros nove meses de 2012 para 

nos primeiros noves meses de 2013, 

O forte crescimento do nível de atividade, 

representado pelo número de obras e número de 

metros quadrados contratados, implicou o 

aumento dos custos dos serviços e das despesas 

operacionais. O custo dos serviços prestados 

primeiros noves meses de 2013 foi de R$ 

milhões. Nos primeiros noves meses de 2012

custos foram de R$ 8,9 milhões. 

20,0 

Set.2012

Receita Líquida
(R$ milhões)

Set.2013

66%
7%

27%

Segmentos de atuação   
(% empreendimentos)

Residencial MistoCapital São Paulo

s que assim asseguramos a qualidade 

dos nossos empreendimentos, um dos principais atributos pelo qual a CAL é reconhecida no 

mercado. Este foco regional também nos permite assegurar os prazos e a rentabilidade das 

desse continuidade aos 

no campo social através de um programa de capacitação técnica dos 

de pedreiro 

crescimento do nível de atividade, 

representado pelo número de obras e número de 

metros quadrados contratados, implicou o 

aumento dos custos dos serviços e das despesas 

onais. O custo dos serviços prestados nos 

foi de R$ 16,4 

Nos primeiros noves meses de 2012, estes 

31,7 

Set.2013

66%

Comercial



Os esforços de crescimento e de 

em ganhos de escala e eficiência e levaram a um crescimento

de 37% do nosso Lucro Bruto, que passou de R$ 

para R$ 15,2 milhões. Importante destacar a manutenção de 

patamares elevados de margem na ordem de 50%.

 

 

Em decorrência dos resultados obtidos 

primeiros meses, destacamos um forte crescimento do 

resultado operacional e do lucro líquido.

operacional dos primeiros noves meses de 2013 foi de

10,5 milhões frente a um resultado 

milhões no mesmo período de 2013, 

6,9 milhões e um crescimento de 192

 

 

 

 

(6,6)
(7,1)

Set.2012 Set.2013

Despesas Operacionais
(R$ milhões)

(1,2)

(0,4)

Set.2012 Set.2013

Resultado Financeiro Líquido
(R$ milhões)

crescimento e de reorganização resultaram 

levaram a um crescimento 

do nosso Lucro Bruto, que passou de R$ 11,1 milhões 

Importante destacar a manutenção de 

patamares elevados de margem na ordem de 50%. 

 

 

A empresa demonstrou um pequeno aumento das 

despesas operacionais quando comparado com o 

mesmo período do ano anterior. Este resultado foi  

gerados através da soma de medidas que a companhia 

vem tomando em busca da melhoria na gestão do seu 

resultado operacional. 

 

obtidos durante os nove 

, destacamos um forte crescimento do 

resultado operacional e do lucro líquido. O resultado 

primeiros noves meses de 2013 foi de R$ 

um resultado operacional de R$ 3,6 

no mesmo período de 2013, uma melhoria de R$ 

192%. 

O resultado financeiro líquido atingiu em 

setembro de 2013 um valor negativo de R$ 

milhão apresentando uma redução de R$ 

67% menor em relação ao R$ 1,2 milhão

setembro de 2012. Este resultado é decorrente da 

redução do endividamento da companhia 

reestruturação financeira. 

 

 

 

3,6 

Set.2012

Resultado Operacional
(R$ milhões)

11,1 

Set.2012

Lucro Bruto
(R$ milhões)

pequeno aumento das 

quando comparado com o 

mesmo período do ano anterior. Este resultado foi  

gerados através da soma de medidas que a companhia 

vem tomando em busca da melhoria na gestão do seu 

O resultado financeiro líquido atingiu em 30 de 

um valor negativo de R$ 0,4 

apresentando uma redução de R$ 0,8 milhão, 

milhão de 30 de 

e resultado é decorrente da 

redução do endividamento da companhia devido à 

10,5 

Set.2013

15,2 

Set.2013



Destacamos ainda um crescimento do lucro líquido de R$ 

milhões. Em 30 de setembro de 2013

lucro liquido de R$ 9,0 milhões

quando comparado ao lucro líquido de R$ 

de setembro de 2012. Importante destacar 

expressiva da margem liquida que passou de 

28,4%. 

Este crescimento é resultado da atividade de construção, que 

contribuiu com R$ 7,0 milhões para este resultado; e 

também da atividade de incorporação que contribuiu com R$ 2,0

resultados implicou a maior geração operacional de caixa e permitiu além da 

participação em incorporações. 

O saldo das disponibilidades em 3

quando comparado ao saldo de 31 de dezembro de 201

companhia frente às suas obrigações e ao fluxo de caixa projetado.

O aumento de capital realizado em 2011 permitiu a redução 

financeiras, que passaram de R$ 6,3

setembro de 2013, uma redução de 

despesas financeiras no período em

anterior.  

Com o resultado obtido nas operações re

Patrimônio Liquido negativo de R$ 

positivos em setembro de 2013. 

A companhia continua no processo de 

continuar aumentando sua lucratividade 

no patrimônio líquido. 

 

Agradecemos aos acionistas, colaboradores e clientes pelo apoio e confiança depositada.

                                                                               

 

 

crescimento do lucro líquido de R$ 7,3 

de 2013, a CAL apresentou um 

ões, um forte crescimento 

líquido de R$ 1,7 milhão em 30 

Importante destacar a melhora 

margem liquida que passou de 8,5% para 

esultado da atividade de construção, que 

R$ 7,0 milhões para este resultado; e 

também da atividade de incorporação que contribuiu com R$ 2,0 milhões. A melhoria dos 

resultados implicou a maior geração operacional de caixa e permitiu além da redução da dívida a 

 

Análise Patrimonial 

 

O saldo das disponibilidades em 30 de setembro de 2013 era de R$ 3,5 milhões, 

31 de dezembro de 2012, uma posição confortável para a 

frente às suas obrigações e ao fluxo de caixa projetado.  

O aumento de capital realizado em 2011 permitiu a redução dos empréstimos com instituições 

6,3 milhões em dezembro de 2012 para R$ 2,0 milhões em 

a redução de 68%. O aumento de capital também implicou na redução 

em 67% (R$ 0,8 milhão) frente ao mesmo período do ano 

Com o resultado obtido nas operações revertemos o prejuízo acumulado passando de um 

R$ 4,4 milhões em dezembro de 2012, para R$ 4,6

A companhia continua no processo de crescimento e melhoria de desempenho operacional para 

idade demonstrada através da reversão do prejuízo acumulado 

Agradecemos aos acionistas, colaboradores e clientes pelo apoio e confiança depositada.

                                                                                

A Administração 

1,7 

Set.2012

Lucro Líquido
(R$ milhões)

milhões. A melhoria dos 

redução da dívida a 

 94% maior 

, uma posição confortável para a 

com instituições 

milhões em 

redução das 

frente ao mesmo período do ano 

passando de um 

4,6 milhões 

desempenho operacional para 

versão do prejuízo acumulado 

Agradecemos aos acionistas, colaboradores e clientes pelo apoio e confiança depositada. 

9,0 

Set.2013


