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DESTAQUES 

A RECEITA LÍQUIDA atingiu R$360,1 milhões no 2T22, aumento de 48,4% em relação aos R$242,7 milhões 
do mesmo trimestre do ano anterior. No 1º semestre de 2022 a Receita Líquida atingiu R$797,7 milhões, 
aumento de 66,6% em comparação aos R$478,8 milhões do mesmo período do ano anterior.  

 

O EBITDA somou R$94,3 milhões no 2T22, aumento de 340,7% em relação aos R$21,4 milhões do 2T21. 
A margem do EBITDA do trimestre foi de 26,2%, aumento de 17,4 pontos percentuais em relação ao 2T21. 
No 1º semestre de 2022, o EBITDA somou R$241,1 milhões, aumento de 344,7% em comparação ao mesmo 
período de 2021. A margem EBITDA do 1º semestre de 2022 foi de 30,2% e 18,9 pontos percentuais maior 
que o 1º semestre de 2021. 

 

O LUCRO LÍQUIDO atingiu R$60,2 milhões no 2T22, aumento de 410,2% em relação ao 2T21. A margem 
líquida foi de 16,7% e aumento de 11,9 pontos percentuais em relação ao 2T21. O Lucro Líquido no 1º 
semestre de 2022 foi de R$153,8 milhões, com margem líquida de 19,3% e 13,2 pontos percentuais maior 
que o resultado do mesmo período do ano anterior. 

 

RELEASE DE RESULTADOS 2T22 
"Recorde, melhor segundo trimestre histórico, com 

crescimento de Receita e da Rentabilidade" 
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São Paulo, 27 de julho de 2022 – A Kepler Weber S/A (B3: KEPL3), empresa controladora do Grupo Kepler Weber, líder 
em equipamentos para armazenagem e soluções em pós-colheita de grãos na América Latina) anuncia resultados 
consolidado do trimestre e semestre findo em 30 de junho de 2022 (“2T22”) e (“6M22”). As informações consolidadas são 
elaboradas de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro – IFRS (International Financial Reporting 
Standard).  

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO 

No 2T22, a Companhia continuou avançando em sua estratégia de expansão com crescimento sustentável, 
mantendo o foco em eficiência e produtividade, bem como com o posicionamento de marca premium em seus 
segmentos de mercado. Alcançamos o melhor segundo trimestre da história da Companhia tanto em Receita 
Líquida quanto em rentabilidade, proporcionando uma excelente posição de mercado, resultado de movimentos 
assertivos frente a conjuntura favorável do agronegócio, realizando negócios rentáveis em todos os segmentos.  

Anunciamos em 29 de junho um movimento estratégico importante, com a assinatura de um Memorando de 
Entendimentos (“MOU”) visando à aquisição de 50% mais uma quota da Procer, principal player do Brasil em 
tecnologias específicas para gerenciamento de pós-colheita. A nova aquisição, que está sujeita a assinatura 
do contrato definitivo, é um movimento alinhado à estratégia de inovação da Companhia que irá acelerar a 
digitalização do pós-colheita para toda a cadeia produtiva, permitindo maior eficiência aos agricultores e 
agroindústrias por meio de produtos e serviços suportados por tecnologia 4.0.  

Em 29 de junho foi anunciado o Plano Safra 2022/2023, no qual R$5,13 bilhões (24,5% maior que o ano 
anterior), serão direcionados ao Programa para Construção e Ampliação de Armazéns (PCA), com taxas de 
juros atrativas ao produtor, em percentuais abaixo da inflação. Essas condições permitirão aos produtores que 
buscam financiamento, acelerarem seus projetos de ampliação de armazenagem visando aumentar seus 
ganhos de eficiência na próxima safra.  

Os bons resultados nesse trimestre são consequência do trabalho bem-sucedido da equipe em toda a cadeia 
de valor da Companhia, desde o posicionamento estratégico, a captura de um volume importante de negócios 
rentáveis aproveitando o movimento favorável do agronegócio, a gestão eficiente da cadeia de suprimentos, 
bem como o processo de manufatura otimizado através do sistema Lean, garantindo entregas com alta 
qualidade dentro de prazos adequados. Tal desempenho foi premiado através de dois importantes 
reconhecimentos do mercado: o “Prêmio Exportação RS”, organizado pela ADVB/RS (Associação dos 
Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil), no qual a Companhia recebeu o destaque setorial de máquinas 
e equipamentos, além do “Top of Mind da Revista Rural”, que elegeu a Kepler a marca mais lembrada pelos 
produtores em sua categoria, com base em uma pesquisa feita com agricultores e pecuaristas de todas as 
regiões do Brasil, contando com 1.034 entrevistados.  

Importante ressaltar que o crescimento de 340,7% no Ebitda, em relação ao 2T21, representa o avanço no 
aumento do nível da atividade produtiva e da expansão das margens nos segmentos de negócio, resultado da 
eficiente gestão operacional em conjunto com a administração de preços junto aos clientes. 

Avançamos em mais um trimestre com o ROIC, evolução de 57,0 pontos percentuais em relação ao LTM 2T21, 
atingindo 101,5%. Tal fato reflete a variação positiva no Lucro Operacional Líquido que atingiu R$281,1 milhões 
no 2T22 em relação a R$73,7 milhões no 2T21 e + 281,4%. Além disso, o nível de capital investido apresentou, 
na média dos trimestres, uma variação de +67,1%%, atingindo R$277,0 milhões versus R$165,7 milhões no 
mesmo período no ano anterior.  

 

Tabela 1 | Principais Indicadores de Resultados (R$ milhões)  

 (*) ROIC LTM dos últimos 12 meses (**) Ebitda ajustado = Ebitda (-) Eventos não recorrentes (provisões de processos judiciais e custos 
extemporâneos) 

 

RELEASE DE RESULTADOS 2T22 

 

2T22 2T21 Δ% 1T22 Δ%  6M22  6M21 Δ%

Retorno sobre o Capital Investido (*) - - - - - 101,5% 44,5% 57 p.p.

Receita Operacional Líquida 360,1          242,7          48,4% 437,6          -17,7% 797,7          478,8          66,6%

Lucro Líquido 60,2            11,8            410,2% 93,6            -35,7% 153,8          29,0            430,3%

Lucro Líquido Ajustado 63,2            13,5            368,1% 94,5            -33,1% 157,6          32,4            386,4%

Margem Líquida 16,7% 4,9% 11,9 p.p. 21,4% -4,8 p.p. 19,3% 6,1% 13,2 p.p.

Margem Líquida Ajustada 17,6% 5,6% 12 p.p. 21,6% -4 p.p. 19,8% 6,8% 13 p.p.

EBITDA 94,3            21,4            340,7% 146,8          -36,6% 241,1          54,2            344,8%

Margem EBITDA 26,2% 8,8% 17,4 p.p. 33,5% -7,4 p.p. 30,2% 11,3% 18,9 p.p.

EBITDA AJUSTADO (**) 98,9            24,0            312,1% 148,0          -33,2% 246,9          59,4            315,7%

Margem EBITDA ajustado(**) 27,5% 9,9% 17,6 p.p. 33,8% -6,4 p.p. 31,0% 12,4% 18,5 p.p.

Lucro por Ação (LPA) 1,7104        0,4340        294,09% 3,1570        -45,82% 4,3722        1,0884        301,7%
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RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 

A Receita Líquida apresentou crescimento de 48,4% no 2T22 em relação ao 2T21. No 1º semestre de 2022 a 
receita, apresentou crescimento de 66,6% em relação ao mesmo período de 2021, tendo em sua composição 
a representatividade de 89% e 90% em operações destinadas ao mercado interno, no 2T22 e primeiro 
semestre, respectivamente e 11% e 10% ao mercado externo, no 2T22 e primeiro semestre de 2022, 
respectivamente. Vale destacar que alcançamos o melhor segundo trimestre da história em Receita Líquida. A 
evolução da proporção da receita entre os mercados está apresentada na figura 1, abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Figura 1 | Receita Operacional Líquida por Mercado (valores em R$ milhões) 

 

Pós-colheita 

  

• A Receita Líquida de Pós-colheita no 2T22 atingiu R$220,7 milhões, 
aumento de 25,5% em relação ao mesmo período de 2021. Em relação ao 
1º semestre de 2022 atingimos R$483,8 milhões, aumento de 39,6% em 
relação ao 1º semestre de 2021.  
 

• O aumento de 25,5% no trimestre e 39,6% no semestre confirma a 
assertividade das ações estratégicas da Companhia, que permitiram 
crescer com rentabilidade em todas as regiões agrícolas do Brasil, 
aproveitando o bom patamar do poder de troca dos produtores rurais frente 
a valorização das commodities. Além disso, a gestão assertiva de preços e 
custos diante do aumento de insumos como o aço, permitiu alcançar este 
crescimento de maneira sustentável. 
 

• Houve, contudo, redução de 16,2% em relação ao 1T22, reflexo da 
sazonalidade entre trimestres, resultado da dinâmica não-linear de safras 
nas diferentes regiões do país e, também, da expectativa pela liberação do 
PCA 2022/23 por parte do mercado. 
 

• Dentro da estratégia de acesso ao mercado, que é uma das bases para 
o crescimento da empresa, destacamos a abertura de uma nova regional 
de vendas, permitindo aumentar a cobertura de mercado em novas 
fronteiras agrícolas como Tocantins, Maranhão, Piauí, Pará e Bahia. 

 
 

No 2T22 foram realizadas vendas relevantes, as quais contribuirão para alavancar o faturamento do segundo 
semestre de 2022 e dentre elas, destacamos: 
 

ROL Pós-colheita

2T22 220,7

2T21 175,8

Δ% 25,5%

1T22 263,2

Δ% -16,2%

6M22 483,8

6M21 346,6

Δ% 39,6%
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▪ Dois projetos que totalizam o montante de R$24 milhões para grandes produtores nas regiões de Mato 
Grosso e Goiás. 
▪ Dois projetos para grande cooperativa no Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, totalizando o 
montante de R$21 milhões. 
▪ Diversas obras para grandes produtores onde destacamos as regiões do Paraná, Minas Gerais, Goiás, 
Mato Grosso e Piauí, que já refletem a ampliação de cobertura de mercado em tais fronteiras agrícolas. 

 

 

Negócios Internacionais 

 

• A Receita Líquida de Negócios Internacionais no 2T22 atingiu 
R$40,5 milhões, aumento de 46,2% em relação ao mesmo período 
de 2021 e elevação de 7,1% em relação ao 1T22. No 1º semestre 
de 2022 atingiu R$78,3 milhões, aumento de 54,1% em relação ao 
1º semestre de 2021. 
 

• O aumento de 46,2% é explicado pela manutenção do 
posicionamento premium da Companhia no mercado internacional, 
que permitiu capturar negócios rentáveis mesmo diante do cenário 
de inflação dos custos de logística e da volatilidade cambial. 
Também podemos ressaltar uma carteira de virada 21/22 mais 
robusta em função de negócios fechados no final de 2021 na África 
e América Central, onde estamos expandindo nossa atuação. 
 

• No 2T22 realizamos vendas importantes para diversos países e 
destacamos as vendas para o sudeste asiático e projetos de grande 
porte na américa do sul que contribuirão para alavancar o 
faturamento do terceiro trimestre de 2022. 

 
 
 
 
 

Portos e Terminais  

 

• A Receita Líquida de Portos e Terminais no 2T22 foi de R$5,9 
milhões, aumento de 195,0% em relação ao mesmo período de 
2021. No 1º semestre de 2022, a Receita Líquida da unidade de 
negócio atingiu R$6,0 milhões, redução de 51,2% em relação ao 
mesmo período de 2021. 
 

• Esse segmento é caracterizado por projetos de ticket elevado e ciclo 
comercial prolongado, podendo gerar grandes variações de 
faturamento de um trimestre para outro, se analisado de maneira 
isolada. Neste trimestre iniciou o faturamento de uma venda 
realizada no 2º semestre de 2021 para um Terminal de exportação 
de Santos.  

 

ROL
Negócios 

Internacionais

2T22 40,5

2T21 27,7

Δ% 46,2%

1T22 37,8

Δ% 7,1%

6M22 78,3

6M21 50,8

Δ% 54,1%

ROL Portos e Terminais

2T22 5,9

2T21 2,0

Δ% 195,0%

1T22 0,0

Δ% 34605,9%

6M22 6,0

6M21 12,3

Δ% -51,2%
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• No primeiro semestre de 2022 a Companhia realizou nova venda 
importante para um grande terminal portuário em Paranaguá, no 
montante aproximado de R$34 milhões que irá representar 
incremento no faturamento do segmento no 1T23. 

 

 

 

 

Agroindústrias 

• A Receita Líquida de Agroindústrias no 2T22 atingiu R$47,5 milhões e 

no 1º semestre de 2022 R$141,4 milhões. Os projetos nesse segmento são 

caracterizados por sua alta complexidade e, por consequência, possuem 

um ciclo de vendas mais prolongado, assim como os projetos de Portos e 

Terminais. Importante ressaltar que a Companhia começou a apresentar 

esse novo segmento a partir do 1T22, portanto não apresenta receita no 

período comparativo do exercício 2021. 

 

• A redução de 49,4% em relação ao 1T22, é refletido principalmente 

pelo grande volume de entrega concentrado no primeiro trimestre, 

decorrente da carteira de virada robusta de 2021/2022. 

 

• Em relação ao 2T22 e 1º semestre de 2022, continuamos colhendo os 

bons resultados das vendas realizadas no ano anterior. Adicionalmente, em 

2022 fechamos quatro novos projetos relevantes para agroindústrias de 

etanol de milho localizadas em Mato Grosso do Sul. 

 

• Neste 2T22 a Companhia continuou capturando pedidos que se 

traduziram em vendas importantes através de 6 projetos para um único 

cliente no Mato Grosso e Rondônia, no montante aproximado de R$40 

milhões que vão representar incremento no faturamento do segmento no 

4T22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROL Agroindústrias

2T22 47,5

2T21 0,0

Δ% 100,0%

1T22 93,9

Δ% -49,4%

6M22 141,4

6M21 0,0

Δ% 100,0%
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Reposição e Serviços (R&S) 

 

• A Receita Líquida de Reposição e Serviços no 2T22 atingiu R$45,5 
milhões, aumento de 22,3% em relação ao mesmo período de 2021. 
No 1º semestre de 2022, a Receita Líquida de R&S atingiu R$88,2 
milhões, aumento de 27,6% em relação ao mesmo período do ano 
anterior 
 

• O aumento evidencia o foco da Companhia na agregação de maior 
receita recorrente à carteira, por meio da modernização de unidades 
existentes e serviços prestados aos clientes como: treinamentos, 
inspeções, upgrades, adequações as normativas, buscando a 
revitalização da unidade.  

 

• Importante ressaltar que a consistência do crescimento trimestre 
após trimestre, é também resultado da estratégia de acesso ao 
mercado da Companhia, proporcionando ao cliente o atendimento 
personalizado e peças à pronta-entrega através dos Centros de 
Distribuição, além da reorganização administrativa e comercial do 
segmento, que é resultado da evolução do sistema Lean.  

 
 
 
 
 
 
 

 

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (CPV) 

Custos dos Produtos Vendidos (R$ milhões) | Receita Líquida (%) 

 

• O CPV somou R$239,4 milhões e 66,5% sobre 
a receita líquida no 2T22, apresentando uma redução 
de 15,3 pontos percentuais em relação ao 2T21 e um 
aumento de 20,6% no montante absoluto. No 1º 
semestre 2022 o CPV somou R$507,3 milhões, 
apresentando um aumento de 32,2% em relação ao 1º 
semestre de 2021, representando 63,6% da receita 
líquida e queda de 16,5 pontos percentuais em relação 
ao mesmo período do ano anterior. 
 

• Tal fato se deve sobretudo às ações 
estratégicas da Companhia visando o controle de 
custos em meio à um ambiente inflacionário e à 
preservação da margem vendida, as quais, somadas 
ao ganho de escala e de produtividade, contribuíram 
substancialmente na performance do CPV no período.  

 

Cuiabá (MT) 

Rio Verde (GO) 

Campo Grande (MS) 

Cascavel (PR) 

Panambi (RS 

Cu Balsas | MA 

Campo Grande | MS 

Cascavel | PR  

Cuiabá | MT  

Pagominas | PA 

Panambi | RS 

Rio Verde | GO 

 

ROL Reposição e Serviços

2T22 45,5

2T21 37,2

Δ% 22,3%

1T22 42,7

Δ% 6,6%

6M22 88,2

6M21 69,1

Δ% 27,6%
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Figura 2 | Composição do CPV 

 

DESPESAS DE VENDAS, GERAIS E ADMINISTRATIVAS 

Despesas com Vendas (R$ milhões) % em relação RL 

  

• As Despesas com Vendas no 2T22 atingiram 
R$22,4 milhões, representando 6,2% da receita 
líquida, queda de 0,1 ponto percentual e aumento 
de 45,5% no montante absoluto em relação ao 
2T21. No 1º semestre de 2022 as Despesas com 
Vendas somaram R$44 milhões, aumento de 
50,7%, representando 5,5% da receita líquida e 
redução 0,6 pontos percentuais em relação ao 
mesmo período do ano anterior. Destacamos o 
ganho de escala significativo entre os períodos. 

 

• O principal motivo do aumento das despesas 
é o incremento nas comissões de representantes 
comerciais de R$4,0 milhões o que corresponde à 
41,7% da variação absoluta entre trimestres, 
correlacionada com a variação da Receita 
Operacional Líquida, o incremento na rubrica 
reflete o efeito da inflação e performance de   
preços no período.  

 

Despesas Gerais e Administrativas (R$ milhões) % em relação RL 

 

• As Despesas Gerais e Administrativas totalizaram 
R$16,3 milhões no 2T22, representando 4,5% sobre a 
Receita Líquida, redução de 1,2 pontos percentuais 
entre os trimestres. No primeiro semestre de 2022, as 
Despesas Gerais e Administrativas somaram R$32,5 
milhões, aumento de 22,8% e redução de 1,4 pontos 
percentuais em relação a ao mesmo período de 2021. 
 

• O aumento nas despesas gerais e administrativas são 
decorrentes principalmente de despesas com viagens e 
serviços de terceiros, ressaltamos que historicamente 
evoluímos nos ganhos da gestão orçamentária, que tem 
possibilitado otimizar a performance das despesas 
operacionais através da redução dos gastos 
discricionários citados acima. Fechamos com redução 
de 1.2 p.p. e 1.4 p.p no trimestre e semestre, 
respectivamente, refletindo o ganho de escala nas 
despesas gerais e administrativas frente a Receita 
Operacional Líquida. 
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OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS 
 
As Outras Receitas e Despesas Operacionais Líquidas totalizaram R$4,9 milhões de resultado positivo no 
2T22 e R$0,6 milhões de resultado negativo no 2T21. No 1º semestre de 2022, o resultado líquido positivo 
totalizou R$12,4 milhões em comparação à R$0,8 milhões de resultado líquido positivo no mesmo período do 
ano anterior. A variação de R$5,5 milhões no trimestre e R$11,6 milhões no semestre, reflete principalmente a 
performance de Incentivos Fiscais atrelados ao Termo de Acordo MS 28/2002.  
 

RESULTADO FINANCEIRO 
 
Receitas Financeiras  
 
As Receitas Financeiras somaram R$6,9 milhões no 2T22 e R$11,9 milhões no 1º semestre 2022, 
representando 1,9% e 1,5% da receita líquida, respectivamente. No 2T22 houve aumento de 58,0% comparado 
com o 2T21 e aumento de 9,4% no primeiro semestre de 2022 comparado ao mesmo período do ano anterior. 
 
 

Despesas Financeiras  
 
As Despesas Financeiras somaram R$6,7 milhões no 2T22 e R$17,0 milhões no primeiro semestre de 2022, 
representando 1,9% e 2,1% da receita líquida. No 2T22 houve aumento de 38,3% comparado com o 2T21 e 
aumento de 47,1% no primeiro semestre de 2022 comparado ao mesmo período do ano anterior. 
 

 
Resultado Financeiro Líquido  
 
O Resultado Financeiro Líquido totalizou R$0,1 milhão positivo no 2T22 em comparação à R$0,5 milhão de 
resultado negativo no 2T21. No 1º semestre de 2022 o resultado foi negativo, totalizando R$5,2 milhões em 
comparação ao resultado negativo de R$0,7 milhão no primeiro semestre de 2021. A variação entre os 
semestres reflete principalmente a variação cambial do período. 

 
EBITDA  
 
 Tabela 2 | Ebitda  
 

 
O EBITDA da Companhia alcançou no 2T22 o montante de R$94,3 milhões, aumento de 340,7% em relação 
ao resultado de R$21,4 milhões no 2T21. A margem do trimestre foi de 26,2% e 17,4 pontos percentuais maior 
quando comparada ao 2T21. No 1º semestre de 2022, o EBITDA totalizou R$241,1 milhões, aumento de 
344,8% em relação ao 1º semestre de 2021 e margem de 30,2%. 
 

 

 

Resultado Líquido (R$ mil) 2T22 2T21 Δ% 1T22 Δ%  6M22  6M21 Δ%

Receita Operacional Líquida 360.074 242.654 48,4% 437.595 -17,7% 797.669 478.834 66,6%

Lucro do Período     60.168     11.823 410,2%     93.640 -35,7%   153.808     29.031 430,3%

(+) Provisão para IR e CS - Corrente e Diferido 26.826   2.045     1211,8% 40.543   -33,8% 67.369   10.615   534,7%

(-) Receitas Financeiras (6.857)    (4.339)    58,0% (5.043)    36,0% (11.900)  (10.879)  9,4%

(+) Despesas Financeiras 6.720     4.858     38,3% 10.372   -35,2% 17.092   11.616   47,1%

(+) Depreciações e Amortizações 7.483     6.964     7,5% 7.289     2,7% 14.772   13.865   6,5%

Margem EBITDA 26,2% 8,8% 17,4 p.p. 33,5% -7,3 p.p. 30,2% 11,3% 166,8%

EBITDA     94.340     21.351 340,7%   146.801 -35,8%   241.141     54.248 344,8%

(+) Custos Complementares 1.579     800        97,4% (619)       -355,1% 960        2.059     -53,4%

(+) Contingências 2.949     1.804     63,5% 1.863     58,3% 4.812     3.071     56,7%

Margem EBITDA Ajustado 27,5% 9,9% 17,6 p.p. 33,8% -6,4 p.p. 31,0% 12,4% 18,6 p.p.

EBITDA Ajustado     98.868     23.955 312,1%   148.045 -33,2%   246.913     59.378 315,7%

(+) Provisão para IR e CS - Corrente e Diferido (1.539)    (885)       73,9% (423)       263,8% (1.963)    (1.744)    12,6%

Margem Líquida Ajustada 17,6% 5,6% 12,1 p.p. 21,6% -3,9 p.p. 19,8% 6,8% 13 p.p.

Lucro Líquido Ajustado     63.156     13.542 368,1%     94.461 -33,1%   157.617     32.417 386,4%
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LUCRO LÍQUIDO 

 
No 2T22 o Lucro Líquido foi de R$60,2 milhões, com margem líquida de 16,7%, e aumento de 11,9 pontos 
percentuais quando comparado a 4,9% de margem líquida no 2T21. No 1º semestre de 2022 o Lucro Líquido 
foi de R$153,8 milhões, com margem líquida de 19,3% e aumento de 13,2 pontos percentuais quando 
comparado à R$29,0 milhões no 1º semestre de 2021 e 6,1% de margem líquida. 
 
 

 
FLUXO DE CAIXA  
 

 
Figura 3 | Conciliação do fluxo de caixa (valores em R$ milhões) 

 
O resultado do semestre, líquido de depreciações e amortizações foi de R$168,6 milhões, e a variação no caixa 
referente às atividades operacionais foi de R$36,0 milhões negativo, impactada principalmente pela 
sazonalidade na rubrica de estoques (R$56,0 milhões).  
 
No 2T22, a Companhia realizou pagamento de dividendos obrigatórios no montante de R$ 17,2 milhões e 
R$58,3 milhões de dividendos adicionais, totalizando R$75,5 milhões de desembolso de caixa.  
 
No período, os investimentos somaram R$ 19,1 milhões, onde destacamos a importância de R$ 11,6 milhões 
destinados à ampliação da capacidade de produção, R$ 0,3 milhões de Novos Produtos, R$ 3,7 milhões de 
Tecnologia da Informação e R$ 3,5 milhões normas regulamentadoras e reformas. 
 
Nas atividades de financiamento, a Companhia teve como principais movimentações a captação no 2T22 do 
montante de R$100,0 milhões em uma Nota de Crédito à Exportação (NCE) e uma Cédula de Crédito Bancário 
ligada à exportação (CCBe).  
 
 

RETORNO SOBRE O CAPITAL INVESTIDO (ROIC) 
 
O ROIC do 2T22, acumulado nos últimos 12 meses, mostrou evolução de 57,0 pontos percentuais em relação 
ao 2T21, atingindo 101,5%. O Lucro Operacional após os Impostos atingiu R$281,1 milhões no 2T22 em 
relação a R$73,7 milhões no 2T21 e + 281,4%. Além disso, o nível de capital investido apresentou, na média 
dos trimestres, uma variação de +67,1%%, atingindo R$277,0 milhões versus R$165,7 milhões no mesmo 
período no ano anterior. 
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INVESTIMENTOS (CAPEX)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 | Evolução Trimestral do CAPEX (valores em R$ milhões) 

 
No 2T22 investimos R$7,3 milhões em modernização e expansão de capacidade produtiva, R$0,3 milhões no 
desenvolvimento de novos produtos, R$2,3 milhões no atendimento de normas regulamentadoras e reformas 
e R$1,7 milhões em tecnologia da informação.  
 
No 1º semestre investimos R$11,6 milhões em modernização e expansão de capacidade produtiva, R$0,3 
milhões no desenvolvimento de novos produtos, R$3,5 milhões no atendimento de normas regulamentadoras 
e reformas e R$3,7 milhões em tecnologia da informação. 
 
 
 

Figura 5 | Evolução do CAPEX (valores em %) 

 

Nesse trimestre, continuamos evoluindo com o plano de investimentos e anunciamos importantes movimentos 
no parque fabril de Panambi no Rio Grande do Sul. Como principal destaque, citamos a aquisição do centro 
de torneamento e a continuidade de investimentos em adequações de máquinas e equipamentos em nossas 
instalações. 

Até o momento avançamos 30% do Plano de investimentos de R$64,8 milhões aprovado para 2022. Projetos 
de maior valor como a nova linha de pintura a pó e a chegada de novas máquinas devem ocorrer de forma 
mais concentrada no segundo semestre. 
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DISPONIBILIDADE E ENDIVIDAMENTO  

Tabela 3 | Disponibilidades e Endividamento 
 

 

A dívida total consolidada no 2T22 teve um crescimento de 180% em relação ao 4T21, sendo que nesse 
trimestre 98,8% do endividamento se refere à Nota de Crédito de Exportação e a linha FINEP corresponde a 
1,2% do endividamento da companhia. Desta forma, o Caixa Líquido Positivo no 2T22 foi de R$110,8 milhões, 
em relação a R$74,7 milhões no 4T21. 

 
No semestre, o fluxo de caixa livre foi R$138,7 milhões, refletindo na performance das Disponibilidades em 
+105,2% e no saldo bruto de R$270,5 milhões de caixa, aplicações financeiras e aplicações financeiras de 
liquidez não imediata. 

 
 
 
DIVIDENDOS  
 
Conforme Assembleia Geral Ordinária realizada em 23 de março de 2022, a Companhia deliberou o seguinte 
pagamento: 

▪ Dividendos mínimos obrigatórios: R$17,2 milhões representando R$0,57574565 por ação. 
▪ Dividendos adicionais: R$58,3 milhões representando R$1,95139581 por ação. 

Ambos foram pagos no dia 18 de abril de 2022, sem retenção de imposto de renda na fonte, nos termos da 
legislação vigente, e sem remuneração ou atualização monetária.  

Tabela 4 | Proventos  

 

 

 

2021 2020 2019 Δ% 2021 x 2020

Dividendos obrigatórios 17.208       9.165          6.388          87,8%

Juros sobre Capital Próprio 21.478       8.000          4.000          168,5%

Dividendos adicionais 58.325       16.237        -               259,2%

Redução capital social 278.522     - -               100,0%

Total Bruto 375.533     33.402        10.388        1024,3%

Lucro Líquido 154.635     67.650        37.572        128,6%

Remuneração Acionista / Lucro Líquido 2,42851     0,49375      0,27648      78,6%
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PERFORMANCE ACIONÁRIA | KEPL3 

 

Figura 6 | Kepler versus Mercado | Base 100 | Data base: 30/06/2022 

 

Em junho de 2022 as ações da Kepler aumentaram +2,1% em relação a junho de 2021, no mesmo período o 
índice Ibovespa desvalorizou em -22% e o Small Caps desvalorizou em -39%. Apesar da queda acentuada no 
índice Ibovespa e Small caps, pelo cenário macroeconômico global, a Kepler manteve sua liquidez fechando 
com R$11,9 milhões de volume financeiro em junho de 2022.  

ESTRUTURA ACIONÁRIA 

 

                     Anterior                        Atual 

 

* em 15/06/2021 ocorreu a conversão dos Bônus de 2014 “KEPL11” em “KEPL3” do bonista Norges Bank 

Figura 7 | Estrutura Acionária (KEPL3) 
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Programa de recompra de ações KEPL3 
 
Em 30 de junho de 2022 foi divulgado na CVM/B3 através de Fato Relevante a criação de um plano de 
recompra de ações. O plano visa a aquisição de até 8.986.007 ações ordinárias de emissão da companhia 
(10% das ações KEPL3 em circulação), respeitando os limites previstos na regulamentação aplicável, sem 
redução do capital social.  

O principal objetivo é a manutenção em tesouraria das ações para eventual cancelamento ou alienação pela 
Companhia, sendo que o prazo previsto para encerramento desse programa é até 30 de dezembro de 2023. A 
quantidade de ações em tesouraria passou de 160.740 ON (antes do início do programa de recompra), 
encerrando com 196.440 ON no final do dia 30 de junho de 2022, portanto 35.700 ON vieram do programa de 
recompra. 

Nova aquisição 

Divulgamos no dia 29 de junho de 2022, Fato Relevante na B3 e CVM, referente assinatura de Memorando de 
Entendimentos (“MOU”) visando à aquisição de 50% mais uma quota da Procer, principal player do Brasil com 
foco específico em tecnologias para gerenciamento de pós-colheita.  

Pelo MOU, os atuais sócios da Procer permanecerão na sociedade.  A conclusão da operação e a transferência 
das quotas estão sujeitas ao cumprimento de condições suspensivas usuais em operações dessa natureza, 
dentre elas a conclusão de diligências, obtenção das autorizações aplicáveis e negociação e assinatura de 
documentos definitivos. 

Após a conclusão da aquisição, a Kepler Weber passará a deter 50% mais uma quota e nossos balanços 
financeiros ao Mercado passarão a reconhecer a receita da Procer. 

Desde 2019 estamos em uma jornada de excelência em serviços, buscando melhorar a experiência do cliente 
com a nossa marca. Com este movimento, avançaremos de maneira importante neste quesito, por meio de 
serviços especializados e suportados por tecnologia 4.0. 

 

RELACIONAMENTO COM AUDITORES INDEPENDENTES  

Nos termos da Instrução CVM no 381, de 14 de janeiro de 2003, a Companhia informa que a sua política de 
contratação de serviços não relacionados a auditoria externa se substancia nos princípios que preservam a 
independência do auditor. 

Em atendimento a Instrução CVM no 381/03, no trimestre findo em 30 de junho de 2022, a KPMG Auditores 
Independentes não foi contratada para a execução de serviços não relacionados a auditoria externa. 

 

GOVERNANÇA CORPORATIVA  

A Companhia vem aprimorando suas práticas de governança corporativa na condução de seus negócios, para 
gerar valor aos acionistas e demais partes interessadas. Listada no segmento tradicional da B3, adota todas 
as obrigações previstas para esta listagem. Além disso, a Administração colegiada promove uma cultura 
organizacional pautada na ética e na integridade. O Conselho de Administração (CA) é apoiado pelo Conselho 
Fiscal e pela Diretoria Executiva. 

 

 

 

 

 
 
Conselho de Administração 
 
A composição do Conselho de Administração é de no mínimo sete e no máximo nove membros titulares. São 
eleitos em Assembleia Geral por meio de um processo de votação no qual os acionistas indicam seus 
representantes para mandato de dois anos, sendo permitida a reeleição.  
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O Conselho de Administração é o mais alto órgão de governança, responsável pela estratégia de planejamento 
de longo prazo e pela supervisão do desempenho dos diretores. Se reúnem mensalmente ordinariamente ou, 
extraordinariamente, sempre que necessário. 
 
O presidente e o vice-presidente do Conselho de Administração são escolhidos pelo próprio órgão. Em linha 
com as melhores práticas, os cargos de presidente do Conselho de Administração e do diretor-presidente, ou 
principal executivo, não são ocupados pela mesma pessoa. 
 
Na Assembleia Geral Ordinária de 30 de março de 2021 os acionistas elegeram, por voto múltiplo, 8 membros 
para compor o Conselho de Administração da Companhia, cujo mandato se encerrará quando da realização 
da Assembleia Geral Ordinária de 2023. Todos os conselheiros tomaram posse e não têm outras atribuições 
ou cargos dentro da Companhia que não os relacionados ao Conselho de Administração ou seu Comitê 
Estratégico, de Governança e Compliance. 
 
 
 

Conselho Fiscal 
 
O Conselho Fiscal tem caráter permanente, instalado na forma da lei, e conta com Regimento Interno. É 
formado por três membros titulares e seus respectivos suplentes, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária, na 
forma do disposto no art. 161, §4º, da Lei 6404/76. Cada membro exerce suas funções pelo prazo vigente 
determinado pela AGO, podendo ser reeleito. Compete como principais responsabilidades do Órgão: fiscalizar 
as atividades da administração, rever as demonstrações financeiras da Companhia e reportar suas conclusões 
aos acionistas. 
 
Na Assembleia Geral Ordinária de 23 de março de 2022 os acionistas elegeram, por voto simples, 6 membros 
(3 membros titulares e seus respectivos suplentes) para compor o Conselho de Fiscal da Companhia, cujo 
mandato se encerrará quando da realização da Assembleia Geral Ordinária de 2023. Todos os conselheiros 
eleitos serão investidos por meio da assinatura de termo de posse, no prazo e na forma da lei, ocasião em que 
declararão, nos termos da lei, não estarem incursos em qualquer dos crimes previstos em lei que os impeçam 
de exercer a atividade mercantil e o cargo de administrador de companhia aberta, e utilizarão o Regimento 
Interno para conduzir o funcionamento do órgão.  
 

 
Diretoria Estatutária  
 

A Diretoria Estatutária atual da Kepler Weber é composta por três membros, eleitos pelo Conselho de 
Administração. Os Diretores da Companhia têm vasta experiência no setor, contribuindo para o posicionamento 
da Kepler Weber como líder em soluções de pós-colheita e player relevante no mercado de equipamentos de 
movimentação de granéis sólidos. 

 

Atuação do conselho de administração no cenário Covid-19 

A Companhia realizou todos os atos societários sem necessidade de postergação de prazos devido os efeitos 
da pandemia provocada pelo Covid-19. A última Assembleia Geral Ordinária foi realizada presencialmente e 
através de boletim de voto à distância recebidos diretamente na Companhia e através do Banco Escriturador 
no dia 23 março de 2022, a fim de atender aos decretos municipais e estaduais de São Paulo/SP. O quórum 
foi de 72,93% dos acionistas detentores de ações ordinárias da Companhia. 
 
O Conselho de Administração permanece acompanhando e apoiando as ações da Companhia no combate à 
pandemia e recebe reportes do Diretor Presidente e de integrantes do Comitê de Crise. 
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Composição do Conselho e Diretoria Estatutária 
 
 

  CONSELHO 
FISCAL 

  

Membros Titulares 

Thomas Lazzarini Carolla 

Manoel Eduardo Lima Lopes 

Guilherme Augusto Cirne de Toledo 

 

 

  

Membros Suplentes 

Pedro Lopes de Moura Peixoto 

Paulo Roberto Bellentani Brandão 

Ricardo José Martins Gimenez  

CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO 

  

Marcelo Guimaraes Lopo Lima 
Presidente 

  

Júlio Cesar de Toledo Piza Neto  
Vice-Presidente 

  

Membros Titulares 

Arthur Heller Britto  

Daniel Vinicius Alberini Schrickte 

Maria Gustava Brochado Heller Britto  

Milre Felix Neto  

Pedro de Andrade Faria 

Vasco Carvalho Oliveira Neto 

 

DIRETORIA 
ESTATUTÁRIA 

  

Piero Abbondi 
Diretor Presidente  

 

 Bernardo Nogueira 
Diretor Comercial 

 

Paulo Polezi 
 Diretor Financeiro e RI 
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TELECONFERÊNCIA DE RESULTADOS 

A Kepler realizará, no dia 28 de julho de 2022 (quinta-feira), teleconferência em português, com tradução 
simultânea para o inglês, e transmissão pela internet (webcasting), no seguinte horário: 

▪ 10h00 – Horário Brasil 
▪ 09h00 – Horário Estados Unidos 

Telefones para conexão dos participantes: 

▪ Dial–in com conexões no Brasil: (11) 4090-1621 / (11) 3181-8565 
▪ Dial–in com conexões nos Estados Unidos: +1 412 717-9627 
▪ Toll-free com conexões nos Estados Unidos: +1 844 204-8942 
▪ Código: Kepler 

Acesso à apresentação no webcasting: 

▪ Slides e áudio original em português: http://cast.comunique-se.com.br/Kepler/2T22 
▪ Slides e tradução simultânea em inglês: http://cast.comunique-se.com.br/Kepler/2Q22 
▪ A apresentação também estará disponível em nossa página na internet, na área de Relações com 

Investidores (http://ri.kepler.com.br/). Por favor, ligue aproximadamente 10 minutos antes do horário da 
teleconferência. 

 

 

  

DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS 

As declarações contidas neste relatório relativas às perspectivas dos negócios da Kepler, às projeções e resultado 
e ao potencial de crescimento da Companhia são meras previsões e foram baseadas nas expectativas da 
administração em relação ao futuro da Kepler. Estas expectativas são altamente dependentes de mudanças no 
mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais, podendo sofrer 
alterações. 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS 2T22 

Teleconferência de Resultados 



 
 

http://ri.kepler.com.br/ Release de Resultados 2T 2022 17 

  

ANEXO I DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | Trimestral 

  

 

ANEXO I DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | Acumulado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6M19 AH%

(A) AV% (B) AV% (A)/(B)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 797.669      100,00% 478.834        100,00% 67%

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (507.263)     -63,59% (383.629)       -80,12% 32,23%

LUCRO BRUTO 290.406      36,41% 95.205          19,88% 205,03%

Despesas com vendas (43.651)       -5,47% (28.997)         -6,06% 50,54%

Perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros (267)            -0,03% (195)              -0,04% 36,92%

Gerais e administrativas (32.481)       -4,07% (26.460)         -5,53% 22,76%

Outras receitas (despesas) operacionais líquidas 12.362        1,55% 830               0,17% 1389,40%

EBITDALUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL 226.369      28,38% 40.383          8,43% 460,56%

Despesas financeiras (17.092)       -2,14% (11.616)         -2,43% 47,14%

Receitas financeiras 11.900        1,49% 10.879          2,27% 9,39% 
 

 

RESULTADO ANTES DO IR E DA CSLL 221.177      27,73% 39.646          8,28% 457,88%

Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes (49.764)       -6,24% (5.124)           -1,07% 871,19%

Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos (17.605)       -2,21% (5.491)           -1,15% 220,62%

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (67.369)       -8,45% (10.615)         -2,22% 534,66%

LUCRO LÍQUIDO 153.808      19,28% 29.031          6,06% 429,81%

6M22 6M21
(Em milhares de reais, exceto porcentagens)

(A) AV% (B) AV% (C) AV% (A)/(C) (A)/(B)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 360.074          100,00% 437.595        100,00% 242.654           100,00% 48,4% -17,7%

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (239.419)         -66,49% (267.844)       -61,21% (198.522)          -81,81% 20,6% -10,6%

LUCRO BRUTO 120.655          33,51% 169.751        38,79% 44.132             18,19% 173,4% -28,9%

Despesas com vendas (22.636)           -6,29% (21.015)         -4,80% (15.394)            -6,34% 47,0% 7,7%

Perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros 177                 0,05% (444)              -0,10% -                   0,00% 100,0% 0,0%

Gerais e administrativas (16.277)           -4,52% (16.204)         -3,70% (13.773)            -5,68% 18,2% 0,5%

Outras receitas (despesas) operacionais líquidas 4.938              1,37% 7.424            1,70% (578)                 -0,24% -954,3% -33,5%

EBITDALUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL 86.857            24,12% 139.512        31,88% 14.387             5,93% 503,7% -37,7%

Despesas financeiras (6.720)             -1,87% (10.372)         -2,37% (4.858)              -2,00% 38,3% -35,2%

Receitas financeiras 6.857              1,90% 5.043            1,15% 4.339               1,79% 58,0% 36,0%   

RESULTADO ANTES DO IR E DA CSLL 86.994            24,16% 134.183        30,66% 13.868             5,72% 527,3% -35,2%

Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes (20.824)           -5,78% (28.940)         -6,61% (1.713)              -0,71% 1115,6% -28,0%

Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos (6.002)             -1,67% (11.603)         -2,65% (332)                 -0,14% 1707,8% -48,3%

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (26.826)           -7,45% (40.543)         -9,26% (2.045)              -0,84% 1211,8% -33,8%

LUCRO LÍQUIDO 60.168            16,71% 93.640          21,40% 11.823             4,87% 408,9% -35,7%

2T22 1T22 2T21 AH%
(Em milhares de reais, exceto porcentagens)
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ANEXO III – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AH% AH%

(A) AV% (B) AV% (C) AV% (A)/(B) (A)/(C)

ATIVO

Circulante 874.726    70,2% 622.329    61,1% 745.659    65,2% 40,6% 17,3%

Caixa e equivalentes de caixa 208.545    16,7% 131.818    13,0% 313.417    27,2% 58,2% -33,5%

Aplicações financeiras de liquidez não imediata 61.937      5,0% -            0,0% 82.037      7,2% 0,0% 0,0%

Contas a receber de clientes 160.666    12,9% 111.228    10,9% 86.694      7,6% 44,4% 85,3%

Estoques 378.481    30,4% 322.464    31,7% 211.728    18,5% 17,4% 78,8%

Impostos a recuperar 49.849      4,0% 45.678      4,5% 39.513      3,5% 9,1% 26,2%

Despesas antecipadas 6.402        0,5% 5.834        0,6% 5.838        0,5% 9,7% 9,7%

Outros créditos 8.846        0,7% 5.307        0,5% 6.432        0,6% 66,7% 37,5%

Não Circulante 370.942    29,8% 396.067    38,9% 397.151    34,7% -6,3% -6,6%

Contas a receber de clientes -            0,0% 4.812        0,5% -            0,0% -100,0% 0,0%

Despesas antecipadas 292           0,0% 449           0,0% 488           0,0% -35,0% -40,2%

Impostos a recuperar 53.926      4,3% 53.743      5,3% 46.951      4,1% 0,3% 14,9%

Imposto de renda e contribuição social a recuperar -            0,0% -            0,0% 907           0,2% 0,0% -100,0%

Depósitos judiciais 2.830        0,2% 2.859        0,3% 3.981        0,4% -1,0% -28,9%

Impostos diferidos 77.160      6,2% 94.528      9,3% 100.757    8,6% -18,4% -23,4%

Investimentos 4               0,0% 4               0,0% 4               0,0% 0,0% 0,0%

Propriedade para investimentos 1.501        0,1% 1.535        0,2% 26.179      2,3% -2,2% -94,3%

Imobilizado 200.044    16,0% 199.186    19,5% 176.169    15,4% 0,4% 13,6%

Intangível 32.797      2,6% 34.810      3,4% 36.754      3,2% -5,8% -10,8%

Direito de uso 2.388        0,2% 4.141        0,4% 4.961        0,4% -42,3% -51,9%

TOTAL DO ATIVO 1.245.668 100,0% 1.018.396 100,0% 1.142.810 100,0% 22,3% 9,0%

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Circulante 585.805    47,0% 493.432    48,7% 461.201    40,3% 18,7% 27,0%

Fornecedores 103.514    8,3% 66.990      6,6% 95.728      8,4% 54,5% 8,1%

Financiamentos e empréstimos 79.703      6,4% 17.125      1,7% 5.987        0,5% 365,4% 1231,3%

Salários e férias a pagar 35.532      2,9% 27.186      2,7% 20.981      1,8% 30,7% 69,4%

Adiantamento de clientes 310.005    24,8% 310.513    30,7% 289.549    25,1% -0,2% 7,1%

Impostos a recolher 4.240        0,3% 6.163        0,6% 1.954        0,2% -31,2% 117,0%

Imposto de renda e contribuição social a recolher 9.041        0,7% 3.241        0,3% 181           0,0% 179,0% 4895,0%

Comissões a pagar 13.080      1,1% 12.242      1,2% 8.366        0,7% 6,8% 56,3%

Juros sobre Capital Próprio e Dividendos a pagar -            0,0% 17.208      1,7% 21.478      1,9% -100,0% -100,0%

Provisão para garantias 10.393      0,8% 10.101      1,0% 7.057        0,6% 2,9% 47,3%

Outras contas a pagar 18.358      1,5% 19.005      1,9% 6.042        0,5% -3,4% 203,8%

Financiamentos de Arrendamentos 1.939        0,2% 3.658        0,4% 3.878        0,3% -47,0% -50,0%

Não Circulante 105.467    8,5% 63.334      6,1% 31.902      2,7% 66,5% 230,6%

Financiamentos e empréstimos 80.000      6,4% 40.000      3,9% 1.991        0,2% 100,0% 3918,1%

Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 18.535      1,5% 16.294      1,6% 17.805      1,6% 13,8% 4,1%

Impostos a recolher 1.017        0,1% 1.363        0,1% 1.708        0,2% -25,4% -40,5%

Impostos diferidos 5.332        0,4% 5.094        0,0% 9.532        0,8% 4,7% -44,1%

Financiamentos de Arrendamentos 583           0,1% 583           0,1% 866           0,1% 0,0% -32,7%

Patrimônio Líquido 554.396    44,5% 461.630    45,2% 649.707    57,0% 20,1% -14,7%

Capital social 144.694    11,6% 144.694    14,2% 423.216    37,0% 0,0% -65,8%

Reservas de capital 2.568        0,2% 1.938        0,2% 1.104        0,1% 32,5% 132,6%

Ajuste de avaliação patrimonial 27.038      2,2% 27.950      2,7% 35.778      3,1% -3,3% -24,4%

Reservas de reavaliação 158           0,0% 158           0,0% 336           0,0% 0,0% -53,0%

Ações em Tesouraria (1.865)       -0,2% (12.417)     -1,2% (662)          -0,1% -85,0% 181,7%

Reserva de lucros 226.935    18,2% 299.307    29,4% 159.993    14,0% -24,2% 41,8%

Lucro acumulado do período 154.868    12,4% -            0,0% 29.942      2,6% 0,0% 417,2%

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.245.668 100,0% 1.018.396 100,0% 1.142.810 100,0% 22,3% 9,0%

Jun/22 Dez/21 Jun/21
(Em milhares de reais, exceto porcentagens)
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ANEXO IV – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS  

 

Para mais informações, acesse nossa central de resultados: 
http://ri.kepler.com.br/listresultados.aspx?idCanal=p2S5mrngJtCtq61VgqgxIQ== 

As informações financeiras e operacionais neste documento, exceto quando indicado de outra forma, são apresentadas em bases consolidadas, em milhares 
de reais (R$ mil), de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo a Legislação Societária e a convergência às normas internacionais do 
IFRS. As taxas de crescimento e demais comparações são, exceto quando indicadas de outra forma, feitas em relação ao mesmo período do ano anterior.
  

FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO 6M22 6M21

LUCRO LÍQUIDO 153.808      29.031          

Ajustes para:

Depreciação e amortização 14.772        13.865          

Provisão de contingências cíveis, tributárias e trabalhistas 2.241          1.430            

Provisões de estoques 1.124          2.318            

Provisões de garantias 292             1.328            

Provisões de créditos para perdas esperadas 267             195               

Outras provisões -                  (1.234)          

Custo do imobilizado/intangível baixados 1.092          -                   

Resultado financeiro 1.849          (2.176)          

Despesas com imposto de renda e contribuição social corrente 49.765        5.124            

Despesas com imposto de renda e contribuição social diferidos 17.604        5.491            

242.814      55.372          

Variações nos ativos e passivos: 

Contas a receber de clientes (44.893)       (1.887)          

Estoques (57.141)       (66.516)        

Impostos a recuperar (4.354)         (13.146)        

Outros créditos 2.293          (2.013)          

Fornecedores nacionais e estrangeiros 36.524        20.531          

Salários e férias 8.346          (2.845)          

Impostos a recolher (2.269)         (228)             

Adiantamento de clientes (507)            35.022          

Outras contas a pagar 1.908          652               

Fluxo de caixa gerado pelas (utilizado nas) atividades operacionais (60.093)       (30.430)        

Juros pagos por empréstimos (64)              (142)             

Imposto de renda e contribuição social pagos (43.964)       (5.179)          

Caixa líquido aplicado das atividades operacionais 138.693      19.621          

Aquisição de imobilizado e intangíveis (19.146)       (18.631)        

Aplicações financeiras de liquidez não imediata (58.147)       (58.588)        

Fluxo de caixa das atividades de investimentos (77.293)       (77.219)        

Pagamentos de empréstimos (2.987)         (2.986)          

Pagamentos de arrendamentos (2.140)         (2.139)          

Realização Bônus Subscrição -                  141.166        

Ações em Tesouraria (4.013)         -                   

Dividendos e Juros sobre capital próprio pagos (75.533)       (25.402)        

Empréstimos tomados 100.000      -                   

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos 15.327        110.639        

Aumento do caixa e equivalentes de caixa 76.727        53.041          

Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa

Caixa no início do período 131.818      260.376        

Caixa no final do período 208.545      313.417        

Variação do caixa e equivalentes de caixa no período 76.727        53.041          

(Em milhares de reais)
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