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Mais de 3
milhões de
exames Covid-19
em todo o país

Grupo Pardini –
Resultado de ponta a
ponta
Um conceito que conecta
Resultado é a conclusão de uma
ação. Para o Grupo Pardini,
resultado é tanto a informação
diagnóstica, essencial para
pacientes e médicos, como os frutos
econômicos do negócio, que
sustentam a empresa e entregam
valor para os acionistas.
De uma ponta a outra, incluindo
toda a cadeia de saúde, fazemos
diagnóstico que gera resultados.

Evidências que
sustentam o discurso
Desde o início da pandemia, foram
executados mais de 30 projetos e
iniciativas que reforçam o propósito
do Pardini e a importância da
medicina diagnóstica.

O diagnóstico é o
primeiro passo

No momento em que o mundo mais
precisou de saúde, a medicina diagnóstica
foi ainda mais relevante.

Discurso e argumento
A medicina diagnóstica está na linha
de frente. É ponto de partida para o
cuidado, é base para as decisões
coletivas.
O Grupo Pardini entrou com todas
as forças no desconhecido mundo
da pandemia global como um dos
grandes responsáveis por colocar a
ciência a serviço da sociedade, em
prol da vida. É com resultados que
somos relevantes para o paciente, o
médico, o hospital e laboratório
parceiro, nossos bravos
colaboradores e os investidores.
Não vamos parar até vencermos
juntos.

O Grupo Pardini fez a sua parte. Foi
relevante de ponta a ponta para seus
stakeholders, e como consequência,
apresenta os melhores resultados
financeiros de sua história.

Esse resultado só foi possível graças ao
empenho e competência de todos os seus
colaboradores.

Mais do que nunca, o propósito do Pardini
é relevante: levar tecnologia em saúde para
quem precisa, onde estiver.
O aprendizado e os investimentos
realizados deixam um legado para a
empresa e a medicina diagnóstica.
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Recorde de
Processamento de
Exames

Enterprise 100%
Implantado

1
Principais
resultados do 4T20
Belo Horizonte, 24 de março de
2021 – O Instituto Hermes
Pardini S.A. (“IHP”), uma das
maiores empresas de Medicina
Diagnóstica do Brasil, divulga
seus resultados operacionais e
financeiros referentes ao
exercício do quarto trimestre do
ano (4T20). Exceto se indicado
de outra forma, as informações
deste documento estão
expressas em moeda corrente
nacional (em Reais). As
informações trimestrais
consolidadas da Companhia são
elaboradas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no
Brasil, baseadas na Lei das
Sociedades por Ações e nas
regulamentações da CVM, como
também, de acordo com norma
internacional IAS 34 – Interim
Financial Reporting, emitida pelo
International Accounting
Standards Board – (IASB).

RECORDE
Volume de exames
31,8 milhões

Margem Bruta
29,2%

Lucro Líquido
R$43,4 MM

Receita Bruta
R$517,6 MM

EBITDA
R$103,7 MM

Margem Líquida
9,1%

Lucro Bruto
R$140,1 MM

Margem EBITDA
21,6%

ROIC sem ágio
28,3%

Fluxo de Caixa Operacional
R$67,5 MM
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+ de
10MM de
exames/mês
no 4T20

2
Carta da
Administração
Cada vez mais, fica evidente a
relevância da Medicina Diagnóstica
para a cadeia de saúde. Sem
diagnóstico, não há cura, tampouco
prevenção. Sua importância só se
mantém e se fortalece com
investimentos permanentes em
pesquisa e desenvolvimento,
tecnologia e experiência do cliente.
Para o Grupo Pardini, o resultado é
tanto a informação diagnóstica,
essencial para pacientes e médicos,
como os frutos financeiros do
negócio, que sustentam a empresa
e entregam valor para os acionistas.
De uma ponta a outra, fazemos
diagnóstico que gera resultados, há
mais de 60 anos.

Certamente, 2020 foi o ano mais
desafiador dos últimos 100 anos.
Uma crise sanitária global colocou o
mundo em alerta e, como
consequência, trouxe impactos
históricos na economia e na
sociedade. Nesse contexto, o
Pardini atuou de maneira eficiente e
resiliente.

UNIDADES DE
ATENDIMENTO (PSC)

Conseguimos estabelecer novos
recordes durante o 4T20 em
diversas métricas operacionais e
financeiras, por exemplo em
faturamento consolidado da
Companhia, número de clientes
(L2L), volumetria de exames, receita
bruta por loja (PSC) e lucro bruto.
Em outubro, ultrapassamos a marca
de 11 milhões de exames
produzidos, superando o recorde
que havia sido alcançado em
setembro último. O mês de
dezembro foi o sexto mês
consecutivo de volumes superiores
ao mesmo período do ano anterior,
bem como o sétimo mês
consecutivo de receitas também
maiores em comparação a 2019;
um recorde. Os números apontam a
recuperação em relação ao período
mais agudo de pandemia.

A curva de recuperação
apresentada no 3T20 se intensificou
no último trimestre de 2020.
Conquistamos receita bruta inédita
de R$ 518 milhões impulsionada
pela retomada sólida na tendência
de exames eletivos, incluindo
imagem, e alavancada pelos exames
relacionados à COVID-19.
Reforçando nosso papel
fundamental no controle e
diagnóstico epidemiológico com
qualidade e assertividade, no 4T20
realizamos, no consolidado da
Companhia, mais de 1 milhão de
testes COVID-19, novo patamar
recorde dessa família de exames.
Alinhado com a diretriz de geração
de valor aos nossos investidores,
referente ao ano de 2020, foram
distribuídos R$ 30,7 milhões em
remuneração aos acionistas, sendo
R$ 0,27 bruto por ação (R$ 0,24
líquido de IR). Isso representa um
dividend yield de 1,0%
considerando-se a cotação PARD3
de início de período.

Nossas unidades de atendimento
PSC também obtiveram resultados
recorde mesmo em um trimestre no
qual historicamente há
sazonalidade devido às festividades
de final de ano e, portanto, uma
demanda mais fraca por exames.
No contexto de uma crise
humanitária global sem
precedentes, implementamos ao
longo de 2020 medidas preventivas
em conformidade com os
protocolos dos órgãos de controle.
Elas permitiram que atendêssemos,
com segurança e tempestividade, o
crescente fluxo de pacientes.
Iniciativas como exames COVID-19,
drive-thru e atendimento domiciliar
também foram decisivas na geração
de receita para nossas unidades,
com todas as praças de atuação
obtendo crescimento de dois dígitos
em volume.
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Novas fontes
de receita: NTH
e Distribuidora

LAB-TO-LAB
Os exames de imagem já
retornaram aos mesmos
patamares de volume do
final do ano de 2019, sendo
que a receita foi de 99% em
relação ao 4T19. Em análises
clínicas (ex-COVID), o
patamar foi de 112% no
período e a receita ex COVID19 no PSC total foi de cerca
de 103% quando comparado
com o mesmo período de
2019.

No 4T20 do L2L, apresentamos
evolução na receita bruta
recorrente, desconsiderando os
exames de COVID-19, que foi de
110% quando comparado com o
mesmo período de 2019.
Considerando os exames de
COVID-19, esse número foi de
150%. Tal movimento foi
favorecido por uma aceleração na
tendência de terceirização de
exames por parte dos nossos
clientes L2L, já observada há
alguns meses. Nosso
entendimento é que os desafios
impostos pela pandemia vêm
fazendo com que os laboratórios
reavaliem as vantagens e
desvantagens em produzir
internamente ou terceirizar
exames para laboratórios de
apoio, sobretudo em se tratando
de exames das famílias de
bioquímica e imunohormônios.

L2L, sendo o melhor mês da história
em volume e faturamento, mesmo
considerando os produtos ex-COVID.
Vale destacar a recuperação dos
volumes da toxicologia. A nova lei de
trânsito (Lei 14071/20), que irá
mudar no Código de Trânsito
Brasileiro, a partir de abril, prevê a
realização de um novo exame para
os condutores (das categorias C, D, E,
e, com idade inferior a 70 anos), com
periodicidade de 2 anos e 6 meses, o
que na prática aumenta a demanda
por esse tipo de exame.

Nosso novo modelo de precificação
(preço flutuante), que foi
implementado como piloto no 3T20,
foi a mercado no 4T20. O modelo é
estruturado em descontos
escalonados condicionados ao
aumento no volume dos clientes. Já
no 4T20, 15% da base de clientes
entraram no programa.

Em outubro, iniciamos nosso
primeiro NTH (Núcleo Técnico
Hospitalar) na cidade de Belo
Horizonte. Este é um projeto que
marca a entrada do Grupo Pardini
no segmento de Hospitais
Premium e de alta especialização
com âncora em oncologia. Não se
trata apenas de um laboratório
dentro de uma unidade hospitalar,
mas também de uma parceria
sólida que envolverá praticamente
todas as unidades de negócios da
empresa gerando receita, criando
sinergias e estreitando relações
junto à classe médica e às
Operadoras de Saúde. Novos
NTHs devem ser implementados
em outras regiões do país,
tornando-se pontos de
processamento regional para a
operação L2L. Nossa previsão é de
que esta nova fonte de receita
torne-se muito relevante para o
L2L ao longo dos próximos anos.

Observamos no trimestre, a
continuidade do movimento de
recuperação, que começou no
3T20 (aceleração em volume e
receita). Outubro foi um mês
muito forte. Batemos todos os
recordes no mês de outubro no
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330% de
aumento
no acesso
em nossas
plataformas
digitais

DIGITAL / TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Inovamos em logística no 4T20.
Em dezembro, fechamos uma
parceria com a Speedbird Aero
para estudar a viabilidade de
transporte de material biológico
por meio de drones. A parceria vai
ao encontro do propósito do
Grupo Pardini de oferecer
tecnologia em saúde e viabilizar o
acesso à medicina diagnóstica
para qualquer pessoa do país,
onde quer que ela esteja.

Acreditamos que esse modelo
possa diminuir o tempo entre a
coleta e o resultado dos exames e
reduzir o custo logístico, além de
trazer benefícios em indicadores
ambientais.

Promovemos ações de marketing
inovadoras com nossos clientes
L2L, estimulando os cuidados com
a saúde da população em todo o
país. Durante as campanhas do
“Outubro Rosa” e “Novembro
Azul”, disponibilizamos material de
divulgação e apoio promovendo
nos laboratórios uma ação
informativa para os clientes sobre
a importância do diagnóstico
precoce. Mais de 600 laboratórios
foram impactados e aderiram a
esta iniciativa.

Para o Pardini, a transformação
digital não se resume apenas à
infraestrutura de tecnologia e
interface. O objetivo é ter uma
relação digital direta com o cliente.
Obtivemos em 2020 aumento
geral de 330% de acesso em
nossas plataformas digitais. No
L2L 100% das negociações
comerciais já estão trafegando no
portal My Pardini 2.0. Já no PSC,
tivemos aumento de 185% nos
atendimentos domiciliares e de
292% no e-commerce.

Neste trimestre, continuamos a desempenhar
nosso papel primordial no controle e
diagnóstico epidemiológico, frente a uma
situação nunca antes vivida em nossa história.
Além das iniciativas já citadas, fomos
escolhidos pela Escola Paulista de Medicina
como laboratório de referência no estudo
sobre os impactos da COVID-19 no Brasil,
diante da nossa capilaridade, capacidade
logística de operações e padrão de qualidade
na prestação de serviços laboratoriais. O
EPICOVID-19 analisará o percentual de
brasileiros infectados com o SARS-CoV-2 por
idade, gênero, condição econômica, município
e região. Foram coletadas mais de 100 mil
amostras em todo país em parceria com
laboratórios conveniados em nossa rede Labto-Lab. Por contarem com nossa agilidade
logística, os testes já estão sendo realizados
em nosso núcleo técnico em Minas Gerais.
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Lançamento
Rede Astro

Outra inovação significativa foi o
lançamento através da Diagnóstika
da rede Astro. Ancorado na
tecnologia e inovação, a Rede Astro
pretende encurtar a distância entre
especialistas de todo o Brasil, com o
objetivo de democratizar o acesso
ao diagnóstico especializado em
anatomia patológica através da
patologia digital. O médico
patologista pode atuar de duas
formas: como prestador de serviço,
trabalhando com suas qualificações
e capacidade técnica, ou
terceirizando amostras, caso ele não
possua as condições técnicas para a
realização do exame ou se esta não
for sua especialidade.

Além dos testes já conhecidos
para detecção do coronavírus,
agora os nossos parceiros podem
contar com o teste molecular, feito
a partir da saliva. Este exame é
indicado para triagem de
assintomáticos e, também, para
pacientes sintomáticos que
apresentam dificuldade com a
coleta swab nasal.
Quanto à imunização, é
importante mencionar que temos
mais de 20 anos de experiência.
Na eventual iniciativa de
distribuição e aplicação privada de
vacinas, estamos totalmente
capacitados e preparados, com
estrutura completa, para
participar da vacinação. Nossa
estrutura técnica e de
atendimento está apta para a
distribuição de qualquer vacina
que seja aprovada pela Anvisa.

Por fim, gostaria de reforçar que,
para o Grupo Pardini, o
importante são os resultados de
ponta a ponta. Tanto o paciente
quanto o investidor/acionista
exigem de nós os mesmos valores:
confiabilidade, segurança,
resultado. É para eles que
seguimos trabalhando, com
responsabilidade e foco no
propósito.
Muito obrigado,

Roberto Santoro Meirelles
Diretor Presidente
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Volume de exames (milhões) e ticket médio (R$/exame)

RECORDE

3
Demonstração
de Resultados
do Exercício
3.1
Volume de Exames
e Ticket Médio
O volume de exames apresentou
crescimento de 25,2% no 4T20
quando comparado com o 4T19. O
volume processado durante o
4T20, no total de 31,8 milhões de
exames, foi um novo recorde
histórico para a nossa Companhia.
No canal de coleta L2L, durante
todo o trimestre apresentamos um
crescimento na volumetria ex
COVID-19 quando comparado com
o 4T19. Esse movimento está
atrelado à expansão da nossa base
de clientes e ao aumento de share
of wallet, influenciado pelo maior
nível de terceirização de exames
no mercado do L2L.

Volume de exames, excluindo as transações intercompany.

No canal de coleta PSC,
apresentamos um crescimento
de volumetria ex COVID-19 em
todas as praças de atuação, com
exceção da praça do RJ, que
possui um mix mais atrelado aos
exames de imagem. O
crescimento veio tanto de
análises clínicas quanto imagem.
Importante ressaltar que a praça
de São Paulo apresentou um
crescimento consistente durante

todo o período, decorrente do
trabalho de diagnóstico da COVID19 que temos feito nesta praça
desde o início da pandemia,
reforçando nossa marca e nossos
valores. Nas praças maduras,
como MG e GO, o crescimento em
análises clínicas ex COVID-19
também foi de suma importância
para a retomada do crescimento
em análises clínicas para o PSC
como um todo.

O aumento de 17,0% no ticket
médio é decorrente,
principalmente, do aumento
no volume de exames COVID19, os quais possuem um
ticket bastante superior à
média dos exames realizados
pela Companhia.

AGRADECIMENTO ESPECIAL A
TODOS COLABORADORES QUE
ENFRENTAM ESSA PANDEMIA
COM PROFISSIONALISMO E
DEDICAÇÃO.
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RECORDE

RECORDE
DE RECEITA
BRUTA

Receita Bruta (R$/MM)

3.2
Receita Bruta
A receita bruta continuou
apresentando forte recuperação
no 4T20. Nossa atuação nacional
por meio do L2L e em diversas
praças no PSC foi de suma
importância para esta
recuperação. Como consequência,
apresentamos crescimento de
46,5% na receita bruta do 4T20 em
comparação com o mesmo
período do ano anterior. Este
crescimento veio de ambos canais
de coleta, tanto PSC quanto L2L.
Importante ressaltar que, a receita
bruta de R$517,6 milhões também
representou um recorde histórico
para nossa Companhia.

As eliminações referem-se principalmente a transações intercompany e são excluídas para fins do cálculo da receita bruta contábil

No PSC, apresentamos crescimento
da receita ex COVID-19 quando
comparado com o mesmo período
do ano anterior. Este crescimento
veio em todas as praças de atuação,
com exceção do RJ, que possui um
mix mais atrelado aos exames de
imagem. Na praça de SP, tivemos
um importante crescimento tanto
em imagem quanto análises clínicas
(ex COVID-19). Já nas praças

maduras de MG e GO, o
crescimento, principalmente em
análises clínicas, contribuiu
significativamente para a
expansão da receita bruta do PSC
como um todo.
Observamos forte expansão no
faturamento do L2L no 4T20, por
conta (i) da oferta dos exames da
família COVID-19 para toda a

nossa base de clientes, (ii)
aumento da base de clientes e (iii)
melhoria no nível de atendimento
e qualidade na entrega do serviço,
resultando em uma retomada de
exames de análises clínicas já
superior ao apresentado no 4T19,
mesmo desconsiderando os
exames COVID-19.
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Número de clientes
(Geradores de receita no período)

3.3
Lucro Bruto
Receita bruta por loja (R$ Mil)

Considera somente clientes Lab-to-Lab da
marca Hermes Pardini

Receita bruta no período / número de lojas
geradoras de receita no período.

Mesmo em um cenário de pandemia global que
estamos vivenciando obtivemos aumento no
número de clientes em 2,7% no 4T20 quando
comparado com o 4T19, refletindo a eficiência do
planejamento comercial da Companhia.

No 4T20, a receita bruta por loja (PSC) apresentou
um aumento de 43,0% em comparação com o 4T19,
atingindo R$1.804,4 mil, como resultado tanto da
receita do COVID-19 como, também, da retomada da
receita recorrente em quase todas as praças de
atuação.
No 4T20, a Companhia inaugurou uma unidade
dentro do hospital Orizonti, em Belo Horizonte. Com
isso, ao final do 4T20, a Companhia possuía 124
unidades, mesmo número de unidades que no 4T19.

Lucro bruto (R$ MM)
e margem bruta (%)

RECORDE

RECORDE
DE LUCRO BRUTO

O lucro bruto apresentou crescimento de 53,0% no
4T20 quando comparado com o 4T19, impactado
tanto pelos exames COVID-19 processados pela
Companhia durante o 4T20 quanto pela retomada
da receita recorrente.
A margem bruta no 4T20 apresentou aumento de
132 bps quando comparado com o 4T19. O
aumento na margem bruta se deve,
principalmente, (i) pela eficiência alcançada com a
internalização da estrutura produtiva voltada para
a toxicologia forense, (ii) retomada dos exames de
imagem, (iii) diluição de custos com pessoal devido
ao aumento da receita, e (iv) aumento do
processamento de exames do COVID-19.
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Manutenção da
rentabilidade
mesmo
durante a
pandemia

3.4.
EBITDA

Rrde

EBITDA (R$ MM) e margem EBITDA (%)

R$ MM
Lucro Líquido
Resultado Financeiro
Depreciação e amortização
IR/CSLL
EBITDA
margem (%)
Efeitos Não Recorrentes/Não Operacionais
EBITDA Ajustado
margem (%)

4T19
44,3
4,8
24,7
11,7
85,5
26,0%
0,0
85,5
26,0%

4T20
43,4
19,1
27,4
13,7
103,7
21,6%
0,0
103,7
21,6%

O EBITDA atingiu R$103,7 milhões no
4T20, apresentando aumento de 21,3%
em relação ao 4T19. A margem EBITDA,
por sua vez, atingiu 21,6% no 4T20, ante
26,0% no 4T19. Esta queda de margem se
deve principalmente a efeitos relacionados
ao provisionamento de participação nos
resultados dos colaboradores no final do
ano.

Variação
-1,9%
301,7%
10,7%
17,1%
21,3%
- 442 bps
n.m.
21,3%
- 442 bps

2019
158,4
32,0
92,6
44,7
327,7
24,2%
6,9
334,6
24,7%

2020
126,6
37,4
104,5
36,2
304,7
20,4%
0,0
304,7
20,4%

Variação
-20,1%
16,9%
12,8%
-18,9%
-7,0%
- 381 bps
-100,0%
-8,9%
- 432 bps

As despesas operacionais (com vendas,
gerais e administrativas e outras) como
percentual da receita líquida, apresentou
aumento de 9,4% no 4T19 para 13,3% no
4T20, em função principalmente do
aumento na rubrica “Outras
Receitas/Despesas Operacionais”
(principalmente entrega de imóveis,
perdas de estoque e perdas com préfaturamento). Desconsiderando esta
rubrica, as despesas com vendas, gerais e
administrativas sofreram redução de
13,9% para 10,9% como percentual da
receita líquida.
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3.5
Lucro líquido

Rrde
Lucro líquido (R$ MM) e margem (%)

O lucro líquido atingiu R$43,4 milhões no 4T20, apresentando redução de 1,9% quando comparado com o 4T19. A margem líquida
foi de 9,1% no 4T20, queda de 442 bps. A nossa alíquota efetiva de IR/CSLL foi de 24,0% no 4T20, sendo de 20,9% no 4T19.
Em relação ao Resultado Financeiro, a principal variação ocorreu na rubrica Atualização da dívida por compra de investimento,
referente à atualização do valor da obrigação de compra da Sansão Holding S.A., controladora da Toxicologia Pardini Ltda. (antiga
Psychemedics Brasil).
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4
Endividamento e Fluxo de Caixa

Baixa
alavancagem

4.1
Endividamento

No encerramento do 4T20, a Companhia apresentou dívida
financeira líquida de R$151,6 milhões, representando um grau de
alavancagem (Dívida Líquida / EBITDA LTM) de 0,5x.

A operação de debênture realizada
em dezembro de 2018 (R$210
milhões de valor de principal)
representava 48,8% da dívida
financeira bruta total da Companhia
no encerramento do 4T20.
Atualmente, 98,1% da dívida
financeira bruta total encontra-se
indexada à taxa CDI,

O gráfico abaixo mostra o
cronograma de amortização dos
saldos de empréstimos e
financiamentos no
encerramento do 4T20.

Cronograma de amortização da Dívida Financeira (R$ MM)
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Recorde

Conversão de
caixa de 78%
em 2020

4.2
Fluxo de Caixa Livre
R$ MM
EBITDA (A)

2016
199,5

2017
247,4

2018
239,8

2019
334,6

2020
304,7

Variação
-8,9%

4T19
85,5

4T20
103,7

Variação
21,3%

Itens que não afetam o caixa / Não recorrentes

23,0

15,1

(0,4)

1,1

20,2

1727,8%

(11,4)

9,3

181,4%

∆ Capital de Giro:
IR/CSLL, Juros sobre empréstimos e financiamentos e Outros Pagos

(72,7)
(47,0)

(59,2)
(61,8)

(35,1)
(37,9)

(45,9)
(28,2)

(59,8)
(27,5)

-30,4%
2,7%

(2,8)
(8,2)

(37,5)
(7,9)

-1216,2%
3,5%

Fluxo de Caixa Operacional (B)

102,8

141,6

166,4

261,6

237,7

-9,2%

63,0

67,5

7,1%

Atividades de Investimento:
Aquisição de investimentos, ativos imobilizados e outros
Demais atividades de investimento

(30,8)
(30,9)
0,2

(35,3)
(35,3)
0,0

(57,0)
(57,0)
0,0

(95,2)
(95,2)
0,0

(203,1)
(68,9)
(134,2)

-113,4%
27,6%
n.m.

(39,1)
(39,1)
0,0

43,8
(12,1)
55,9

212,2%
69,1%
n.m.

Fluxo de Caixa Livre antes de Aquisição Societária

72,1

106,3

109,4

166,5

34,5

-79,3%

24,0

111,4

364,3%

Aquisição Participação Societária

(144,3)

(76,8)

(27,9)

(61,0)

(64,8)

-6,2%

(5,6)

(11,3)

-101,2%

Fluxo de Caixa Livre

(72,2)

29,5

81,6

105,4

(30,3)

-128,7%

18,4

100,0

444,7%

Atividades de Financiamento:
Distribuição de Dividendos e JCP
Demais atividades de financiamento

7,9
(17,1)
25,0

5,9
(255,9)
261,8

(100,8)
(42,7)
(58,2)

(116,5)
(60,2)
(56,4)

33,1
(38,3)
71,4

128,4%
36,4%
226,7%

(25,9)
(13,6)
(12,3)

(42,2)
(11,2)
(31,0)

-62,9%
17,7%
-152,3%

Variação no caixa e equivalentes de caixa

(64,3)

35,5

(19,3)

(11,1)

2,8

125,5%

(7,5)

57,9

868,2%

Conversão (caixa operacional/EBITDA ajustado) - (B/A)

51,5%

57,2%

69,4%

78,2%

78,0%

-19 bps

73,7%

65,1%

-860 bps
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5
ROIC – Retorno sobre o Capital Investido

Recorde

O ROIC excluindo ágio foi de 28,3% no 4T20:

Recuperação
do ROIC no
4T20

Consolidado (R$ MM)
EBIT LTM
Alíquota Efetiva LTM
NOPAT (EBIT LTM - Alíquota Efetiva LTM)
Capital Investido Médio
ROIC sem ágio
ROIC com ágio

4T19
235,1
22,0%
183,4
523,6
35,0%
18,5%

1T20
216,4
21,7%
169,5
531,5
31,9%
16,9%

2T20
161,6
22,8%
124,8
537,1
23,2%
12,3%

3T20
184,7
21,2%
145,6
545,1
26,7%
14,2%

4T20
200,3
22,3%
155,7
550,3
28,3%
15,1%

Os gráficos abaixo
demonstram o “spread”
entre o ROIC (com e sem
ágio) e o custo da dívida
após impostos,
considerando uma
alíquota de 34,0%:
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Instituto Hermes Pardini S.A.
Balanço Patrimonial
Em milhares de reais

Consolidado
Ativos

31/12/2020

31/12/2019

Ativos Circulantes
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Aplicações financeiras vinculadas
Outros ativos circulantes

132.306
144.835
391.678
68.392
43.620
25.060
23.016

129.469
0
282.226
28.147
39.392
15.306
22.213

Total dos ativos circulantes

828.907

516.753

Ativos não circulantes
Realizável a longo prazo:
Contas a receber de clientes
Depósitos judiciais
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Aplicações financeiras vinculadas
Outros ativos não circulantes

2.168
1.990
23.254
16.481
8.513

0
2.041
22.917
34.078
10.521

Total do realizável a longo prazo

52.406

69.557

Imobilizado
Intangível
Direito de Uso

271.010
556.390
260.549

269.466
542.356
227.659

Consolidado
Passivos e patrimônio líquido

Total dos ativos

1.140.355

1.969.262

31/12/2019

Passivos Circulantes
Fornecedores
Obrigações fiscais, sociais e trabalhistas
Arrendamentos
Debêntures, empréstimos e financiamentos
Parcelamentos tributários
Dividendos e juros sobre capital próprio
Obrigações por compra de investimentos
Outros passivos circulantes

234.655
76.258
41.282
110.999
8.070
0
43.991
11.657

136.674
62.294
27.755
11.157
8.573
2.935
76.346
8.012

Total dos passivos circulantes

526.912

333.746

Passivos não circulantes
Arrendamentos
Debêntures, empréstimos e financiamentos
Parcelamentos tributários
Provisão para riscos
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Obrigações por compra de investimentos
Outros passivos não circulantes

233.405
317.770
23.589
20.734
55.557
55.678
1.186

207.426
220.057
30.607
20.681
32.882
82.071
1.865

Total dos passivos não circulantes

707.919

595.589

1.234.831

929.335

Patrimônio Líquido
Capital social
Gastos com emissão de ações
Ações em tesouraria
Reservas de capital
Ajustes de avaliação patrimonial
Reserva de lucros
Lucros acumulados

425.457
-8.913
-73.830
53.948
-29.631
366.349
0

336.074
-8.913
-19.200
52.587
-29.162
363.841
0

Patrimônio líquido dos acionistas da controladora

733.380

695.227

1.051

1.229

734.431

696.456

1.969.262

1.625.791

Total dos passivos
Total dos ativos não circulantes

31/12/2020

1.109.038

1.625.791

Participação dos acionistas não controladores
Total do patrimônio líquido
Total dos passivos e patrimônio líquido
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Instituto Hermes Pardini S.A.
Demonstração do resultado - exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais

Consolidado
4T20
4T19

Consolidado
2020
2019

Receita líquida de prestação de serviços

480.040

328.520

1.494.012

1.353.634

Custo dos serviços prestados

-339.927

-236.967

-1.088.946

-945.626

Lucro Bruto

140.113

91.553

405.066

408.008

Receitas (despesas) operacionais
Com vendas
Gerais, administrativas e outras
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

-28.308
-24.194
-11.295

-22.969
-22.552
14.726

-96.231
-83.715
-24.861

-90.512
-88.729
6.331

Resultado antes das receitas e despesas financeiras

76.316

60.758

200.259

235.098

Resultado Financeiro
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Variação cambial, líquida

4.357
-24.468
969

4.743
-8.134
-1.374

25.676
-62.759
-318

19.561
-48.626
-2.927

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social

57.174

55.993

162.858

203.106

Imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferido

-9.285
-4.443

-5.282
-6.445

-16.088
-20.159

-30.939
-13.763

-13.728

-11.727

-36.247

-44.702

Lucro líquido do período

43.446

44.266

126.611

158.404

Lucro líquido atribuível a:
Acionistas da controladora
Participações não controladoras

43.382
64

44.226
40

126.527
84

158.142
262

43.446

44.266

126.611

158.404
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Instituto Hermes Pardini S.A.
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em milhares de reais

Reservas de
capital

Capital social

Reserva de lucros

Subscrito

Gastos com
emissão de
ações

Saldos em 31 de dezembro de 2018
Lucro líquido do período
Realização do custo atribuído por depreciação
Transações com não controladores
Distribuição de dividendos adicionais
Reserva Legal
Dividendos
Juros sobre capital próprio
Destinação para reserva de retenção de lucros
Saldos em 31 de dezembro de 2019

336.074

-8.913

336.074

-8.913

-19.200

52.587

39.287

Saldos em 31 de dezembro de 2019
Lucro líquido do período
Realização do custo atribuído por depreciação
Recompra de ações
Aumento de Capital
Plano de incentivo baseado em ações
Reserva Legal
Dividendos
Juros sobre capital próprio
Destinação para reserva de retenção de lucros

336.074

-8.913

-19.200

52.587

39.287

Saldos em 31 de dezembro de 2020

425.457

Ações em
tesouraria

Reserva
especial de
ágio

Reserva
Legal

-19.200

52.587

31.380

Proposta de
distribuição
de
dividendos Retenção
adicionais de lucros
20.151

216.888

Ajustes de
avaliação
patrimonial

Lucros
acumulados

-23.346
-168
-5.648

158.142
168

0

107.666
324.554

-29.162

324.554

-29.162
-469

-7.907
-2.935
-39.802
-107.666
0

126.527
469

-59.756
89.383

Participação
dos acionistas
não
controladores

605.621
158.142

1.196
262

606.817
158.404
0
-5.648
-20.151

-2.935
-39.802

-229

-3.164
-39.802

695.227

1.229

696.456

695.227
126.527

1.229
84

696.456
126.611

-5.648
-20.151

-20.151
7.907

Patrimônio
líquido dos
acionistas da
controladora

Patrimônio
líquido
consolidado

-59.756

-59.756

6.487

6.487

-89.383
5.126

1.361
6.326

-6.326

85.565
-8.913

-73.830

53.948

45.613

320.736

-29.631

-35.105
-85.565

-35.105

0

733.380

-262

-262
-35.105

1.051

734.431
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Instituto Hermes Pardini S.A.
Demonstração dos fluxos de caixa - exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais

Consolidado

Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Lucro líquido do período
Ajustes para conciliar o resultado do caixa e equivalente de caixa gerados pelas atividades operacionais:
Despesa de imposto de renda e contribuição social
Perda (reversão) para créditos de liquidação duvidosa
Perda (reversão) estimada para glosa
Depreciações e amortizações
Baixa de ativos imobilizado, intangível e arrendamentos
Despesas de juros de empréstimos, financiamentos, parcelamentos, mútuos e arrendamentos
Provisão (reversão) de riscos tributários, cíveis e trabalhistas
Atualização de passivos por compra de investimentos
Resultados com instrumentos financeiros e derivativos
Descontos em refinanciamento de parcelamento e empréstimos
Despesas com plano de ações
Prêmio e custo de captação debêntures
Dívidas recuperadas na aquisição de investimentos

Consolidado

4T20

4T19

2020

2019

43.446

44.266

126.611

158.404

13.728
741
2.096
27.368
982
10.270
3.467
10.169
779
-606
681
69
-240

11.727
-2.352
318
24.730
128
8.041
-13.574
-1.278
1.374
0
651
69
0

36.247
5.598
4.457
104.487
2.455
38.342
1.062
3.870
-319
-606
2.835
275
-353

44.702
5.402
2.115
92.635
788
34.587
-7.460
4.426
-456
-460
2.621
244
-1.802

112.950

74.100

324.961

335.746

Variação nos ativos e passivos operacionais:
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Outros ativos
Depósitos judiciais
Fornecedores
Obrigações fiscais, sociais e trabalhistas
Outros passivos

-26.902
2.045
-1.866
-2.359
433
7.981
-15.570
-1.248

3.636
-4.389
15.349
6.361
140
9.974
-28.560
-5.359

-121.675
-40.245
-4.228
660
51
95.843
324
9.452

-37.621
1.089
12.993
-238
1.671
11.155
-29.058
-5.856

Caixa gerado pelas atividades operacionais

75.464

71.252

265.143

289.881

Outros fluxos de caixa das atividades operacionais:
Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos, parcelamentos, mútuos e arrendamentos
Pagamento de riscos fiscais, trabalhistas e cíveis
Imposto de renda e contribuição social pagos durante o período
Pagamento de juros por obrigação por compra de investimento

-4.806
-409
-1.608
-1.103

-8.368
335
-180
0

-16.159
-1.009
-3.388
-6.905

-19.754
-3.151
-5.328
0

Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais

67.538

63.039

237.682

261.648

Fluxo de caixa das atividades de investimento:
Liquidação de obrigações por compra de investimentos
Aumento de capital acionistas não controladres
Aquisição de controladas, líquido de caixa adquirido
Adiantamento para aquisição de investimento
Aquisição de imobilizado e intangível
Transações com não controladores
Aplicações financeiras
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento

-11.305
10.607
0
0
-12.076
0
45.283
32.509

-9.052
0
-7.419
16.500
-39.054
-5.648
0
-44.673

-64.803
10.607
0
0
-68.914
0
-144.835
-267.945

-33.317
0
-22.069
0
-95.183
-5.648
0
-156.217

-12.251

0

-59.756

0

1.120
-2.777

2.000
-2.902

201.120
-12.154

2.000
-10.494

-1.655

-1.001

-4.272

-4.163

-15.418
-11.213
-42.194

-10.376
-13.618
-25.897

-53.536
-38.302
33.100

-43.710
-60.181
-116.548

57.853

-7.531

2.837

-11.117

Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa no final do período

74.453
132.306

137.000
129.469

129.469
132.306

140.586
129.469

Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa

57.853

-7.531

2.837

-11.117

Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
Compra/alienação de ações em tesouraria
Empréstimos e financiamentos:
- Captações
- Amortizações
Parcelamentos:
- Amortizações
Arrendamentos:
- Amortizações
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento
Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa
Variação no caixa e equivalentes de caixa
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