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Divulgação dos Resultados do 1T18 – GP Investments 

 

DESTAQUE DO TRIMESTRE 

A GP Investments tem o prazer de anunciar um lucro líquido de US$7,8 milhões no primeiro trimestre de 2018. 

Os destaques do período foram: 

1. O portfólio de companhias listadas da GP registrou forte desempenho no primeiro trimestre de 

2018, contribuindo em US$5,6 milhões para os resultados da GP Investments no período. 

2. Em 31 de março de 2018, a GP Investments reportou NAV total de US$384,4 milhões (US$3,50 por 

ação), o que representou um aumento de 1,8% no trimestre. No entanto, a GP continuou a ser 

negociada a um desconto significativo de 45% em relação ao seu NAV. 

3. Em linha com a estratégia da GP de constantemente reavaliar sua estrutura de capital, em janeiro de 

2018, a empresa anunciou a conclusão de um resgate parcial de US$30 milhões de Títulos 

Perpétuos, reduzindo ainda mais suas despesas com juros. Depois do resgate parcial, o montante 

remanescente dos Títulos Perpétuos é de US$140 milhões.  

4. Durante o trimestre, a GP Investments anunciou a aquisição (por meio da Spice Private Equity) do 

Bravo Brio Restaurant Group, grupo proprietário e operador dos restaurantes de duas distintas 

marcas, BRAVO! Cucina Italiana e BRIO Tuscan Grille. A transação está sujeita à aprovação dos 

acionistas e outras condições de fechamento e deverá ser concluída até o final do segundo trimestre de 

2018. 

5. Subsequentemente, em 11 de maio de 2018, a GP anunciou o lançamento da The Craftory, uma nova 

empresa de investimentos dedicada inteiramente ao apoio de novas marcas disruptivas no setor de bens 

de consumo. A Spice comprometeu-se a investir um montante de US$60 milhões e, juntamente com 

outros investidores, garantirá à The Craftory, aproximadamente US$300 milhões em capital permanente. 
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Divulgação dos Resultados do 1T18 – GP Investments 

 

15 de maio de 2018 - GP Investments, Ltd. [B3: GPIV33], uma companhia líder em private equity e 

investimentos alternativos, anuncia seus resultados do 1T18. 

 

 

 
  

 

 

¹ Caixa e Equivalentes de Caixa e Investimentos Financeiros (títulos para negociação).  
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Perfil da Companhia 

A GP Investments é uma companhia líder em private equity e investimentos alternativos. Desde sua criação em 1993,

GP Investments já captou US$ 5 bilhões junto a investidores internacionais, concluiu investimentos em mais de 50

companhias e executou mais de 20 transações no mercado de capitais. A GP Investments tem uma consistente e

disciplinada estratégia de investimentos direcionada a companhias consolidadas que têm potencial de crescer e de

ser mais eficientes e lucrativas, tornando-se líderes em suas respectivas indústrias. Desde 2006, as ações Classe A

da GP Investments são negociadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão na forma de Brazilian Depositary Receipts -

BDRs, sob o ticker GPIV33 e na Luxembourg Stock Exchange (Bolsa de Valores de Luxemburgo). A empresa

atualmente tem escritórios em São Paulo, New York, Londres e Bermuda. Para mais informações, visite www.gp-

investments.com.

Δ Patrimônio Líquido

+1,8% durante 2018

Patrimônio Líquido Posição Líquida Agregada¹

US$384,4 milhões

GP:

US$100,5 milhões

GP + Spice:

US$222,4 milhões
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Divulgação dos Resultados do 1T18 – GP Investments 

 

DESEMPENHO DO PORTFÓLIO DE COMPANHIAS LISTADAS 

O portfólio de companhias listadas da GP contribuiu com um total de US$5,6 milhões para a variação positiva 

do FMV nos resultados da GP no 1T18: 

 RHI Magnesita (RHIM): as ações da empresa registraram valorização de 35,4%, desde que iniciou sua 

negociação na Bolsa de Valores de Londres em 27 de outubro de 2017 e de 12,7% no primeiro trimestre 

de 2018, alcançando £44,00/ação ao final do 1T18; 

 BR Properties (BRPR3): As ações da BR Properties registraram desvalorização de 1,3% nos últimos 

12 meses, e de 14,7% no primeiro trimestre de 2018, atingindo R$9,04/ação; 

 Rimini Street (RMNI): As ações da Rimini Street sofreram desvalorização de 11,0% desde o início de 

sua negociação na NASDAQ, em 11 de outubro de 2017, mas registraram valorização de 8,2% no 1T18, 

atingindo US$8,56/ação; 

 Spice Private Equity (SPCE): As ações da Spice apresentaram queda de 2,8% nos últimos 12 meses 

e de 4,5% no primeiro trimestre de 2018, atingindo US$27,60/ação. 

 

Desempenho do portfólio de companhias listadas (em moeda local¹)  

Padronizado em 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Magnesita (MAGG3) e BR Properties (BRPR3) em reais, RHI Magnesita (RHIM) em libras esterlinas, Spice Private Equity 

(SPCE) e Rimini Street (RMNI) em dólares norte-americanos.  
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Divulgação dos Resultados do 1T18 – GP Investments 

 

NAV E DESEMPENHO DAS AÇÕES   

O NAV da GP Investments totalizou US$384,4 milhões em 31 de março de 2018, representando um aumento 

de 1,8% em relação aos US$377,8 milhões registrados no trimestre anterior. 

O NAV por ação da GP Investments aumentou de US$3,44 em dezembro de 2017 para US$3,50 em março de 

2018, uma variação positiva de 1,8% no período, especialmente como resultado da valorização do valor justo de 

mercado das companhias listadas do nosso portfólio. 

Em linha com o desempenho positivo do NAV, as ações da GP Investments registraram valorização de 9,5% em 

dólares americanos durante o primeiro trimestre de 2018. Em reais, o desempenho das ações do GP apresentou 

aumento de 10,1% no mesmo período. Entretanto, a GP Investments continua a ser negociada com um desconto 

significativo em relação ao seu NAV. Em 31 de março 2018, com um valor de mercado de US$209,7 milhões, 

as ações eram negociadas a um desconto de 45% em relação ao NAV. 

 

ESTRUTURA DE CAPITAL 

Em janeiro de 2018, a GP Investments anunciou a conclusão de um resgate parcial de 

US$30 milhões dos Títulos Perpétuos. Após o resgate parcial, o montante remanescente 

dos Títulos Perpétuos era de US$140 milhões. 

O resgate parcial está alinhado à estratégia da GP de melhorar sua estrutura de capital, 

reduzindo ainda mais as despesas financeiras. Nos últimos 5 anos, a dívida da GP Investments foi reduzida em 

mais de 60%, atingindo US$130,7 milhões ao final do 1T18. 

 

 

 

INVESTIMENTOS DA SPICE PRIVATE EQUITY 

 

Em 8 de março de 2018, a GP Investments anunciou a aquisição do Bravo Brio 

Restaurant Group Inc. (BBRG) pela Spice Private Equity, por um valor total de 

aproximadamente US$100 milhões (enterprise value). A transação contará com recursos 

aportados pela Spice e co-investidores. 

A transação foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração da BBRG, 

mas a transação ainda está sujeita à aprovação dos acionistas e outras condições de fechamento e deverá ser 

concluída até o final do segundo trimestre de 2018. 

Bravo Brio Restaurant Group, Inc. é o grupo proprietário e operador de duas distintas marcas de restaurantes 

italianos, BRAVO! Cucina Italiana e BRIO Tuscan Grille. O grupo registrou vendas anuais de mais de US$400 

milhões em 2017, detendo e operando mais de 100 estabelecimentos em 32 estados nos Estados Unidos.  

O BBRG posicionou suas marcas como destinos culinários multifacetários que entregam ambiente, elementos 

de design e qualidade gastronômica rememorativos de elegantes restaurantes com um valor tipicamente 

oferecido por estabelecimentos casuais, uma combinação conhecida como segmento de refeições sofisticadas 

e acessíveis. Cada uma das marcas do BBRG fornecem a seus clientes uma ótima experiência gastronômica e 

valor por oferecer uma culinária acessível e preparada com ingredientes frescos e cheios de sabor, e autênticos 

métodos italianos de cozinha, combinados com um serviço atencioso em meio a uma atraente e animada 

atmosfera. O BBRG está empenhado em ser a melhor companhia de restaurantes italianos na América e está 

focado em promover aos seus clientes uma excelente experiência gastronômica através de uma execução 

consistente. 
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Subsequentemente, em 11 de maio de 2018, a GP anunciou o lançamento da The Craftory, 

uma nova empresa de investimentos dedicada inteiramente ao apoio de novas marcas 

disruptivas no setor de bens de consumo. A Spice se comprometeu a investir até US$60 

milhões e, juntamente com outros investidores, garantirá à empresa aproximadamente 

US$300 milhões em capital permanente. Como resultado, a GP (por meio da Spice) 

exercerá governança significativa sobre a The Craftory com representação direta no 

Conselho de Administração da empresa. 

A The Craftory apresenta um novo modelo de crescimento acelerado no segmento de bens de consumo: seu 

capital é permanente; seus diretores são empresários e especialistas em marcas; e seu foco está na ampliação 

– multiplicar o impacto e o alcance de suas marcas de dezenas de milhares para centenas de milhões de 

consumidores, sem comprometer a missão ou propósito das marcas. 

A The Craftory será sediada em Londres e contará com o apoio de uma equipe de administração sênior com 

habilidades complementares. Seu foco será na aquisição e expansão de marcas de consumo de alto potencial 

de crescimento, com receitas de pelo menos US$10 milhões. 

 

DESEMPENHO DAS COMPANHIAS DO PORTFÓLIO 

O desempenho da RHI Magnesita no primeiro trimestre continua refletindo as tendências 

positivas observadas no segundo semestre de 2017 e os benefícios do alto nível de 

integração vertical da companhia. Aumentos nos preços tiveram um forte impacto nas 

receitas, mais do que compensando os custos mais elevados de insumos e matéria-prima. 

A receita dos três meses até março de 2018 foi de €745 milhões, 23% superior ao mesmo período do ano anterior 

em uma base de câmbio constante (14% maior na base reportada). 

 

O EBITA operacional aumentou quase 70% (considerando uma base de câmbio constante), para €113 milhões, 

com margem EBITA operacional de 15,2%. A companhia continua a implementar com sucesso as ações de 

integração planejadas e está muito confiante em atingir sua meta de sinergia de €70 milhões por ano a partir de 

2019 e de €40 milhões em 2018 – aproximadamente €10 milhões em sinergias já estão refletidos nos resultados 

do primeiro trimestre. 

 

O mercado de São Paulo continuou apresentando uma tendência positiva no 1T18, 

registrando absorção líquida de 29 mil m² de ABL no período. No entanto, a taxa de 

vacância média atingiu 25,3%, um ligeiro aumento de 1,2 p.p. em relação ao trimestre 

anterior devido à entrega da Torre Sigma (60k m²), que estava totalmente vazia. 

Os mercados Triple A e A do Rio de Janeiro também registraram absorção líquida de 11 mil m² no primeiro 

trimestre de 2018, enquanto a vacância permaneceu estável em 40,8%. 

As taxas de vacância financeira e física da BR Properties fecharam o trimestre em níveis mais altos do que no 

trimestre anterior, em decorrência, principalmente, de duas rescisões no Rio de Janeiro: (i) a Caixa Econômica 

Federal deixou o Ed. Gloria; e (ii) a Petrobras diminuiu sua ocupação em uma das Torres Ventura. 

Enquanto isso, a empresa segue focada na reciclagem de seu portfólio de imóveis. No período, a companhia 

concluiu a venda do Ed. Celebration (5,6 mil m² de ABL), um edifício de escritórios, em São Paulo. 

Além disso, a BR Properties também está trabalhando continuamente em projetos para melhorar sua eficiência 

operacional, sua estrutura de capital e diminuir os níveis de vacância. 

 

A Spice Private Equity registrou NAV de US$42,97 por ação, um aumento de 2,4% em 

relação aos US$41,96 por ação reportados em 31 de dezembro de 2017.  



7 
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O NAV total do trimestre foi de US$229,6 milhões, incluindo caixa e equivalentes de caixa (53%), investimentos 

diretos (28%) e os investimentos do portfólio de fundos (19%). Em 31 de março de 2018, a empresa era 

negociada a um desconto de 35,8% em relação ao NAV. 

 

Embora a Rimini Street tenha enfrentado ventos desfavoráveis ao crescimento de 

vendas no trimestre, a companhia registrou receita líquida de US$59,8 milhões no 

período, ou seja, um crescimento de 22% em relação ao exercício anterior e marcando 

o 49º trimestre consecutivo de crescimento de receita. Durante o período, a Rimini fechou mais de 7.000 casos 

de atendimento ao cliente em 49 países e manteve uma classificação média de satisfação do cliente de 4,8, em 

uma pontuação máxima de 5,0 (sendo 5,0 considerado “excelente”).  

Além disso, a Rimini começou a investir em esforços adicionais de vendas e marketing, aumentando os gastos 

para quase 34% da receita e pretendendo aumentar ainda mais esse percentual ao longo do ano. Os 

investimentos também foram direcionados para o desenvolvimento de novas soluções de produtos e serviços, 

lançados em abril e maio.  

 

Apesar do ambiente difícil para o mercado de restaurantes no Reino Unido, onde a LEON 

tem a maioria de seus restaurantes, a empresa conseguiu resultados muito positivos no 

início de 2018 com um forte aumento na receita líquida. 

A empresa conseguiu gerar crescimento significativo de vendas de mesmas lojas no 1T18, 

traduzindo-se em fortes resultados operacionais e maior confiança para o futuro. Desde o investimento da Spice, 

a companhia já abriu nove novos restaurantes e expandiu para diversos outros países da Europa através de 

contratos de franquia. 

Ao mesmo tempo, a companhia continua inovadora e, em 30 de Abril de 2018, a LEON transformou um de seus 

restaurantes em Londres, lançando uma nova marca: Tuk Shop. Tuk Shop é uma joint venture com o grupo de 

alta gastronomia Aylmer Aaharn, de Bangkok, fundado pelo chef australiano David Thompson. A nova marca é 

inspirada na comida de rua tailandesa, e compartilhando os mesmos valores da LEON. 

 

No primeiro trimestre de 2018, a BHG apresentou desempenho abaixo do nível de 2017. 

Os dois principais motivos para esse desempenho foram: (i) o processo de transição dos 

contratos de administração dos hotéis de propriedade da BHG (excluindo Marina Palace) 

para a Accor; e (ii) o fechamento parcial de alguns hotéis e o fechamento total do Marina Palace e Pullman, no 

Rio, como parte do processo de renovação dos hotéis da companhia. 

Apesar desse desempenho, a BHG tem avançado em iniciativas estratégicas que visam explorar o potencial dos 

ativos da empresa, entre elas: (i) manter o cronograma do plano de renovação dos hotéis, que deve ser entregue 

nos próximos 2 ou 3 anos; (ii) finalizar as negociações para converter o Marina Palace em um hotel de luxo de 

alto padrão; e (iii) vender ativos não essenciais. 

 

 A Centauro continuou a apresentar resultados muito positivos no primeiro trimestre de 

2018, com o aumento do volume de vendas em lojas físicas e no comércio eletrônico 

(crescimento de dois dígitos de mesmas lojas – same store sales), em comparação com 

o mesmo período de 2017. 

A empresa continua aprimorando sua oferta omni-channel, através da integração de operações on-line e off-line, 

visando atender melhor os clientes através da implementação das funcionalidades Click and Collect e Ship from 

Store. Recentemente, a empresa concluiu a implementação dessas funcionalidades em todas as lojas, que já 

representam uma parcela importante das vendas de comércio eletrônico. Até o final de 2018, todas as 

funcionalidades de omni-channel devem ser implementadas em toda a rede da Centauro, atingindo integração 

total do estoque. 
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Por fim, o plano de readequação das lojas da empresa para o novo conceito está dentro do cronograma e mais 

9 delas devem ser reformadas em 2018. O novo conceito de loja está focado em aprimorar a experiência de 

compra, oferecendo, entre outras coisas, integração omni-channel (armários automáticos de click and collect e 

totens para vendas on-line originadas na loja), varejo inteligente (provadores inteligentes, RFID) e 

funcionalidades de self-checkout, o que deve ajudar a impulsionar ainda mais as vendas da companhia. 

 

A companhia continua enfrentando uma situação de mercado desafiadora, como 

consequência da taxa de desemprego ainda alta. Embora a confiança do consumidor 

tenha mostrado alguns sinais de recuperação, o poder de compra da classe média 

baixa (segmento que compreende a maioria dos clientes da companhia) foi corroído e o mercado ainda está 

lutando para se recuperar após a retração significativa que sofreu nos últimos anos. 

Reagindo à essa situação, a Beleza Natural continuou implementando novas estratégias para criar valor, 

incluindo uma extensa iniciativa de redução de custos e o desenvolvimento de novas linhas de produtos para se 

adaptar ao menor poder aquisitivo de seus clientes. A empresa também lançou sua plataforma de comércio 

eletrônico em 2017 e estabeleceu parcerias com lojas locais para vender seus produtos em algumas lojas de 

cosméticos especializadas, a fim de aumentar a oferta de seus produtos através de diferentes canais.  

A Beleza Natural continua a avançar com sua entrada no mercado dos EUA, com previsão de abertura da 

primeira loja em Nova York no 2T18. A construção da loja já está concluída e a Beleza Natural espera obter a 

licença para operar até o final de maio. Além disso, a companhia já iniciou o processo de treinamento de seus 

funcionários nos Estados Unidos para iniciar as operações a toda velocidade. 

 

O cenário político incerto continua a reprimir a atividade nos segmentos de infraestrutura 

e construção civil. Apesar da melhoria do ambiente econômico, projetos importantes 

foram postergados ou desacelerados. No entanto, as perspectivas gerais para a 

indústria de agregados estão melhorando. 

Mantendo a tendência positiva verificada ao longo de 2017, a EBAM apresentou receita líquida maior no 1T18 

em relação ao trimestre anterior, o que também reflete uma melhora em relação ao mesmo trimestre do exercício 

anterior. O aumento das vendas é reflexo do maior volume de vendas, superando os preços médios mais baixos, 

já que alguns concorrentes tentaram aumentar sua participação no mercado reduzindo preços. 

A EBAM continua focada em gerenciar sua posição de liquidez de curto prazo, discutindo alternativas 

estratégicas de forma contínua para criar valor por meio de crescimento inorgânico – tanto para crescer quanto 

para fortalecer sua estrutura de capital. 
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PORTFÓLIO DE IMÓVEIS 

 

O primeiro trimestre de 2018 foi bastante positivo para o portfólio imobiliário, com a venda de mais de 100 

unidades como parte do plano de desinvestimento. Durante o primeiro trimestre de 2018, as principais 

atualizações do portfólio de imóveis foram: 

 

(i) Venda de duas unidades do projeto comercial “Paulista”, em São Paulo; 

(ii) Início da construção do “Ritmos”, um edifício residencial dedicado ao segmento de baixa renda em São 

Paulo; e 

(iii) Início da construção do “Vila Rica”, um edifício residencial dedicado ao segmento de alta renda em 

Santos. 

 

Atualizações de projetos durante o 1T18:  
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RESULTADOS DA GP INVESTMENTS 

A GP Investments apresenta seus resultados excluindo as participações de não controladores nas atividades de 

seus fundos de private equity e imobiliários, segregando seus resultados em: 

  

 Gestão de Fundos, que contempla as taxas recebidas pela GP Investments na condição de Gestora de seus 

fundos de private equity e imobiliários e sua participação como acionista controladora da BRZ Investimentos 

e da GP Advisors; e  

 Resultados de Capital, que incluem a participação da GP Investments como investidora nos fundos que 

gerencia e outros investimentos diretos. 

 

Além disso, as contas financeiras da Spice Private Equity são consolidadas no balanço patrimonial da GP. O 

balanço patrimonial proporcional consolida 100% das contas individuais da Spice dentro dos dados financeiros 

da GP, e as participações acionárias minoritárias são excluídas do capital da companhia. 

Esses são resultados gerenciais e, como tal, não são auditados. 

As demonstrações financeiras completas, que incluem participações de não controladores e são auditadas por 

nossos auditores independentes, são apresentadas no final deste informativo. 

Essas demonstrações financeiras são preparadas segundo as normas contábeis adotadas nos Estados 

Unidos. (U.S. GAAP) e estão sendo divulgadas simultaneamente em todas as jurisdições em que a GP 

Investments tem seus valores mobiliários negociados. Em conformidade com as exigências da Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM), o emissor também divulgará suas demonstrações financeiras de acordo com as 

normas contábeis internacionais (IFRS), que podem ser diferentes dessas demonstrações financeiras devido 

às diferentes bases utilizadas por essas normas contábeis.  
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (NAV)  

Em 31 de março de 2018, o NAV da GP Investments totalizou US$384,4 milhões, com NAV por ação de US$3,50, 

representando um aumento de 1,8% no NAV por ação com relação a dezembro de 2017. 

 

  

A valorização do NAV, de US$6,7 milhões no primeiro trimestre de 2018, foi impulsionada principalmente pela 

mudança positiva no valor justo de mercado (FMV) do nosso portfólio, totalizando US$6,5 milhões no período, 

impactada por: (i) US$4,9 milhões em efeito de marcação a mercado das empresas listadas, devido 

principalmente ao forte desempenho das ações da RHI Magnesita; combinado com (ii) a variação no FMV de 

US$1,9 milhão de nossas empresas de capital fechado, impactada pelo GPRE (US$1,2 milhão) e pelo GPIAC 

(US$0,7 milhão); parcialmente compensada (iii) pelo impacto negativo da depreciação do real no portfólio da GP 

no trimestre.  

Adicionalmente, houve um total de: (i) US$(0,6) milhão de resultado financeiro líquido do trimestre; e (ii) o lucro 

líquido da Spice foi responsável por US$3,1 milhões positivos no resultado da GP, relacionados à participação 

da GP de 58,48% da companhia. 

 

 

Análise de Evolução do NAV

(Em US$ milhões)

NAV 1T18

(1,0)

Lucro Líquido 

da Spice

3,1

Companhias 

Privadas

1,9

Efeito da 

Marcação 

a Mercado

384,4

OutrosResultado 

Financeiro 

Líquido

(0,6)

(0,3)

4,9

Resultado 

da Gestão 

de Fundos

0,1

Efeito do 

Real Sobre 

o Portfólio

Taxas de 

Gestão 

Intercompany

NAV 4T17

377,8

(1,1)

Despesas 

com o Plano 

de Opções 

de Ações

(0,4)

Variação no FMV: US$6.5 million

RHI Magnesita $ 8,8

Rimini Street $ 0,8

BR Properties $ (4,6)
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A tabela a seguir mostra a composição do NAV da GP Investments por companhia:  

 

 

  

 
(1) O valor do investimento está baseado no valor de mercado da companhia em 31 de março de 2018. 
(2) O investimento na BRZ Investimentos é consolidado no balanço patrimonial da GP Investments. A avaliação da BRZ apresentada acima é calculada com base 

em seu patrimônio líquido em 31 de março de 2018. 
 (3) Metodologia do fluxo de caixa descontado, ajustada pela taxa de câmbio em 31 de março de 2018.  
(4) O valor do investimento é baseado no valor de aquisição de alguns dos projetos do fundo e na metodologia do fluxo de caixa descontado (DCF) para outros, 

de acordo com as Políticas do GPRE descritas no Informativo de Divulgação de Resultados do 1T13, ambos ajustados pela taxa de câmbio em 31 de março de 

2018. 
(5) A linha GPIAC está relacionada à participação da GP de 16,7% no veículo (GPIAC) que detém as sponsor shares, os warrants e as despesas a serem 

reembolsadas à GP pelo GPIAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Valor dos Investimentos GP Spice GP + Spice

US$ milhões 31-mar-18

Companhias Listadas em Bolsa

BR Properties¹ 24,6 - 24,6

RHI Magnesita¹ 60,6 - 60,6

Rimini Street1
10,3 - 10,3

Valor total das companhias listadas em bolsa 95,5 - 95,5

Companhias Privadas

Portfólio Spice - 111,1 111,1

Centauro³ 46,7 - 46,7

BHG³ 19,3 - 19,3

Real Estate Investments4
25,4 - 25,4

EBAM³ 14,9 - 14,9

Beleza Natural³ 9,0 - 9,0

GPIAC5
4,6 - 4,6

BRZ Investimentos² 8,8 - 8,8

Valor Total das companhias privadas 128,6 111,1 239,7

Total das Companhias 224,1 111,1 335,1

Ativos e Passivos

Caixa e Equivalentes de Caixa 64,1 107,3 171,5

Investimentos Financeiros 36,3 14,6 50,9

Outros Ativos 95,7 0,7 96,4

Passivo (170,0) (4,1) (174,1)

Participações Minoritárias 0,0 (95,3) (95,3)

Ativos e Passivos 26,1 23,2 49,3

NAV (Patrimônio Líquido) 250,2 134,3 384,4
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Divulgação dos Resultados do 1T18 – GP Investments 

 

VISÃO GERAL DOS RESULTADOS 

A GP Investments registrou lucro líquido de US$7,8 milhões no primeiro trimestre de 2018, principalmente 

relacionado a:  

(i) US$6,5 milhões em variações não realizadas no FMV, principalmente devido ao impacto positivo do 

desempenho das ações de RHI Magnesita no trimestre, totalizando US$8,8 milhões; 

(ii) US$6,6 milhões em taxas de administração reconhecidas durante o período; 

(iii) US$3,1 milhões relacionados à participação da GP (58,48%) no lucro líquido da Spice no trimestre. 

Esses resultados foram parcialmente compensados por despesas operacionais de US$(5,7) milhões, em 

combinação com um resultado financeiro negativo de US$(0,6) milhão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Demonstração de Resultados
1T18 1T17

(Em US$ milhões)

Gestão de 

Fundos

Resultados de 

Capital
Total

Gestão de 

Fundos

Resultados de 

Capital
Total

Taxas de administração 6,6 - 6,6 6,4 - 6,4

Taxas de performance - - - 0,0 - 0,0

Ganhos/perdas não realizados - 6,5 6,5 - 21,5 21,5

Ganhos/perdas realizados líquidos - - - - 0,1 0,1

Dividendos e outros - - - - 1,9 1,9

Taxa de performance não realizada 1,7 - 1,7 0,9 - 0,9

Receita Líquida 8,3 6,5 14,8 7,4 23,5 30,9

Despesas Operacionais (5,7) - (5,7) (5,3) - (5,3)

Bônus e repasse da taxa de performance (0,6) - (0,6) (1,9) - (1,9)

Repasse da taxa de performance não realizada (1,7) - (1,7) (1,0) - (1,0)

Despesas  (8,0) - (8,0) (8,3) - (8,3)

Taxas de administração entre companhias - (1,0) (1,0) - (1,3) (1,3)

Plano de opções de ações - (0,4) (0,4) - (0,6) (0,6)

Resultado Financeiro - (0,6) (0,6) - (6,6) (6,6)

Lucro Líquido antes de impostos 0,3 4,6 4,9 (0,9) 15,0 14,1

Despesas com imposto de renda e CSLL (0,3) - (0,3) (0,5) - (0,5)

Lucro Líquido da Spice - 3,1 3,1 - (3,0) (3,0)

Lucro (prejuízo do período) 0,1 7,7 7,8 (1,4) 12,0 10,6
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Divulgação dos Resultados do 1T18 – GP Investments 

 

RECEITAS  

GESTÃO DE FUNDOS:  

As taxas de administração, incluindo as taxas de administração intercompany, totalizaram US$6,6 milhões no 

primeiro trimestre de 2018, combinadas com taxas de performance não realizadas de US$1,7 milhão.  

VALOR JUSTO DE MERCADO:  

O FMV total de nossas companhias do portfólio aumentou em US$6,5 milhões no primeiro trimestre de 2018, 

principalmente devido à valorização das ações da RHI Magnesita, no total de US$8,8 milhões, parcialmente 

compensada pelo efeito negativo da desvalorização das ações da BR Properties, de US$(4,6) milhões.  

 

 

RECEITAS AGREGADAS: 

As receitas agregadas foram de US$14,8 milhões no trimestre, impactadas principalmente por um aumento de 

US$6,5 milhões no FMV das empresas de nosso portfólio e por taxas de administração de US$6,6 milhões 

(incluindo taxas de administração intercompany). Além disso, a GP também registrou um total de US$1,7 milhão 

em taxas de performance não realizadas. 

 

 

 

Variação no Valor dos Investimentos

(Em US$ milhões)

Variação 

cambial (BRL)

Variação 

no FMV
Total

Variação 

cambial (BRL)

Variação 

no FMV
Total

RHI Magnesita - 8,8 8,8 0,9 1,8 2,8

BR Properties 0,2 (4,6) (4,4) 0,5 3,4 3,9

BHG (0,1) - (0,1) (0,1) - (0,1)

EBAM (0,1) - (0,1) 0,6 - 0,6

Centauro (0,2) - (0,2) 1,3 - 1,3

Real Estate (0,1) 1,2 1,1 0,8 (0,8) 0,0

Beleza Natural (0,0) - (0,0) 0,3 - 0,3

Rimini Street - 0,8 0,8 - - -

GPIAC - 0,7 0,7 - - -

Outros - - - 2,3 10,3 12,6

Total (0,3) 6,8 6,5 6,7 14,8 21,5

1T18 1T17

Receitas Agregadas 1T18 1T17

(Em US$ milhões)

Gestão de Fundos 8,3 7,4

Taxas de Administração 6,6 6,4

Taxas de Performance Não Realizadas 1,7 0,9

Resultados de Capital 6,5 23,5

Ganhos Realizados Líquidos -              0,1

Dividendos e Outros -              1,9

Variação no Valor dos Investimentos 6,5 21,5

Total 14,8 30,9
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Divulgação dos Resultados do 1T18 – GP Investments 

 

DESPESAS  

As despesas operacionais caíram para US$5,7 milhões no 1T18, contra US$6,3 milhões¹ no 1T17. A redução 

de 9% nas despesas operacionais está relacionada principalmente aos esforços contínuos de redução de custos 

implementados nos últimos anos. A redução é dividida em: 

(i) Redução de 7,9% nas despesas gerais e administrativas, passando de US$2,9 milhões no 1T17 

para US$2,6 milhões no 1T18; e 

(ii) Redução de 10,2% nas despesas com pessoal, de US$3,4 milhões no 1T17 para US$3,1 milhões 

no 1T18.  

As despesas com o plano de opção de compra de ações totalizaram US$0,4 milhão no primeiro trimestre de 

2018. Estas são despesas sem efeito de caixa, registradas de acordo com os padrões contábeis U.S. GAAP. 

 

¹excluindo o impacto positivo não-recorrente da reversão de provisões (sem efeito caixa) relacionadas a 

despesas da GP Advisors que haviam impactado os resultados de 2016. 

  

Despesas Totais

US$ milhões

-9,2%

1T18

5,7

1T17

6,3

Despesas Operacionais¹

US$ milhões

Despesas Operacionais

1T18 1T17

Despesas Operacionais (5,7)         (6,3)         

Gerais e Administrativas (2,6)             (2,9)             

Folha de Pagamento (3,1)             (3,4)             

Reversão Não-Recorrente -              0,9              

Taxas Entre Companhias (1,0)         (1,3)         

Opção de ações (0,4)         (0,6)         

Despesas Totais (ex-Bônus e Repasse da taxa da perf. não realizada) (7,0)         (8,2)         

Bônus (0,6)             (1,9)             

Repasse da taxa de performance não realizada (1,7)             (1,0)             

Despesas Totais (9,3)         (11,2)        
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Divulgação dos Resultados do 1T18 – GP Investments 

 

BALANÇO PATRIMONIAL 

No lado do ativo, os investimentos são calculados de acordo com as participações pro-rata da GP Investments 

nos fundos GPCP III, GPCP IV, GPCP V, GPCP VI e GPRE, e a consolidação da BRZ Investimentos, GP 

Advisors e investimentos diretos. 

Além disso, após o aumento da participação na Spice para um total de 58,48% das ações ordinárias, a GP 

Investments começou a consolidar os números da Spice em seu balanço patrimonial. Conforme demonstrado 

no final deste documento, a GP consolida a totalidade das contas da Spice e exclui a participação dos 

minoritários do patrimônio da companhia. 

Dos US$653,9 milhões do total de ativos, US$420,2 milhões provêm do balanço da GP Investments e US$233,7 

provêm da Spice.  

 O Caixa e Equivalentes de Caixa e Investimentos Financeiros totalizaram US$222,4 milhões, dos quais 

US$100,5 milhões provêm da GP Investments e US$121,9 milhões da Spice; 

 Os ativos não circulantes totalizaram US$399,9 milhões. Desse montante, US$111,1 milhões são 

provenientes dos demonstrativos financeiros da Spice, mais especificamente de seu portfólio de ações. 

 

O passivo total foi de US$174,1 milhões, com US$170,0 milhões provenientes da GP e US$4,1 milhões de Spice. 

 O passivo circulante totalizou US$18,5 milhões, dos quais US$14,4 milhões representam o balanço 

patrimonial da GP, enquanto a Spice Private Equity representa apenas US$4,1 milhões, incluindo contas 

a pagar; 

 O passivo não circulante de US$155,6 milhões está integralmente representado pelo balanço patrimonial 

da GP Investments, que compreende os Títulos Perpétuos e as provisões para contingências. 

 

O montante de US$479,8 milhões no patrimônio líquido consolidado abrange US$250,2 milhões da GP e 

US$229,6 da Spice, dos quais US$95,3 milhões são representados por participações minoritárias. 
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Divulgação dos Resultados do 1T18 – GP Investments 

 

DETALHAMENTO DOS FUNDOS 

Em 31 de março de 2018, o valor agregado dos investimentos nas dez empresas do portfólio e em mais de 20 

projetos imobiliários totalizava US$1.618,0 milhões e incluía: 

 

 US$29,9 milhões do GPCP III; US$196,9 milhões do GPCP IV; US$170,1 milhões do GPCP V; 

US$1.005,9 milhões para o GPCP VI; e US$63,1 milhões do GPRE, com:  

 US$1.268,3 milhões de limited partners; e 

 US$197,6 milhões da GP Investments; 

 US$134,3 milhões da participação direta da GP Investments na Spice Private Equity pelo valor 

contábil; 

 US$2,9 milhões da participação direta da GP Investments na Magnesita; 

 US$10,3 milhões da participação direta da GP Investments na Rimini Street; 

 US$4,6 milhões da participação direta da GP Investments na GPIAC; 

 US$8,8 milhões da participação direta da GP Investments na BRZ Investimentos. 

 

 
  
 

* Os números incluem valor e detenção de investimentos nos fundos GPCP III, GPCP IV, GPCP V, GPVP VI e GPRE.    

** O valor dos investimentos representa a participação direta e indireta da GP Investments em cada companhia que compõe o portfólio. 
 

(1) O valor do investimento está baseado no valor de mercado da companhia em 31 de março de 2018. 
(2)  Os investimentos na BRZ Investimentos e na Spice Private Equity são consolidados no balanço patrimonial da GP Investments. A avaliação das companhias 

apresentada acima é calculada com base no patrimônio líquido em 31 de março de 2018. 
 (3) Metodologia do fluxo de caixa descontado, ajustada pela taxa de câmbio de 31 de março de 2018. 
(4) O valor do investimento é baseado no valor de aquisição de alguns dos projetos do fundo e na metodologia do fluxo de caixa descontado (DCF) para os 

outros, de acordo com as políticas do GPRE descritas no Informativo de Divulgação de Resultados do 1T13, ambos ajustados pela taxa de câmbio em 31 de 

março de 2018. 
(5) A linha GPIAC está relacionada à participação da GP em 16,7% no veículo que detém as sponsor shares, os warrants e o reembolso de despesas relacionadas 

à transação da Rimini Street a serem recebidas da GPIAC pela GP. 

  

Companhias do Portfólio GPCPIII GPCPIV GPCPV GPCPVI GPRE
Participação 

da GP
LPs

Participação 

Direta da GP
Total Co-investidores GPCPIII GPCPIV GPCPV GPCPVI GPRE

Participação 

Direta da GP

Participação 

Total - GP**

•  RHI Magnesita (1) 29,9 135,8 - - - 46,1 119,6 14,5 15,7% 6,4% 4,9% 2,0% - - - 2,4% 5,3%

•   BHG(3) - 61,1 - - - 19,3 41,8 - 100,0% 72,6% - 27,4% - - - - 8,6%

•   EBAM(3) - - 35,8 - - 14,9 21,0 - 80,0% - - - 80,0% - - - 38,0%

•   Centauro(3) - - 112,5 - - 46,7 65,8 - 36,2% 12,1% - - 24,1% - - - 11,5%

•   Beleza Natural(3) - - 21,8 - - 9,0 12,7 - 33,7% - - - 33,7% - - - 16,0%

•   BR Properties(1) - - - 1.005,9 - 24,6 981,3 - 70,0% - - - - 70,0% - - 2,2%

•   Real Estate (4) - - - - 60,7 25,4 31,1 - 100,0% - - - - - 100,0% - 40,9%

Investimento Total 29,9 196,9 170,1 1.005,9 60,7 185,9 1.277,6 14,5 - - - - - - - -

•   BRZ Investimentos(2) - - - - - - - 8,8              83,4% - - - - - - 83,4% 83,4%

•   Spice PE (1) - - - - - - - 134,3 58,5% - - - - - - 58,5% 58,5%

•   GPIAC(5) - - - - - - - 4,6 16,7% - - - - - - 16,7% 16,7%

•   Rimini Street(1) - - - - - - - 10,3 3,3% - - - - - - 3,3% 3,3%

Total 29,9 196,9 170,1 1.005,9 60,7 185,9 1.277,6 172,4

Valor do Investimento** (US$ milhões) Participação* (%) em 31 de março de 2018
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Divulgação dos Resultados do 1T18 – GP Investments 

 

RESULTADOS CONSOLIDADOS 

RECEITAS  

A variação no FMV de nossos investimentos totalizou US$30,7 milhões no primeiro trimestre de 2018. Este 

resultado positivo foi impulsionado principalmente pelo efeito da marcação a mercado sobre as companhias 

listadas do nosso portfólio. 

 

  

  
* Inclui variações no FMV e efeito cambial 

 

 

DESPESAS  

As despesas operacionais foram de US$6,3 milhões no 1T18, compreendendo despesas de gerais e 

administrativas de US$3,1 milhões e folha de pagamento no total de US$3,1 milhões. 

As despesas com bonificações foram de US$0,6 milhão no 1T18, relacionadas à GP Investments e à BRZ 

Investimentos. 

As despesas com o plano de opção de compra de ações não têm efeito no caixa e representaram uma 

contribuição negativa de US$0,4 milhão para os resultados no 1T18. 

 

RESULTADOS FINANCEIROS 

A GP Investments registrou um resultado financeiro líquido de US$0,2 milhão no 1T18. A receita financeira no 

trimestre totalizou US$3,5 milhões, enquanto as despesas foram de US$(3,4) milhões no mesmo período. 

  

Variação no Valor dos Investimentos 1T18 1T17

(Em US$ milhões)

RHI Magnesita 25,4 8,0

BR Properties (4,4) 3,9

BHG (0,3) (0,3)

EBAM (0,2) 1,4

Centauro (0,6) 3,1

Allis 0,0 12,5

Real Estate 2,7 0,1

Spice 6,7 (3,7)

Beleza Natural (0,1) 0,7

Rimini Street 0,8 0,0

GPIAC 0,7 0,0

Outros (0,0) 0,2

Aumento/redução* 30,7 25,9
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Divulgação dos Resultados do 1T18 – GP Investments 

 

BALANÇO PATRIMONIAL 

O total do ativo foi de US$943,7 milhões: 

 Caixa e equivalentes de caixa totalizaram US$172,2 milhões e os investimentos financeiros foram de 

US$55,4 milhões, resultando em uma posição líquida agregada de US$227,6 milhões; 

 

 O ativo não circulante totalizou US$698,0 milhões. Os investimentos totalizaram US$635,0 milhões. 
 

O passivo total foi de US$180,3 milhões: 

 O passivo circulante totalizou US$16,7 milhões e foi atribuído principalmente a: (i) US$7,1 milhões em 

contas a pagar; (ii) US$5,0 milhões em provisões de folha de pagamento e bonificações; e (iii) US$2,6 

milhões em juros acumulados; 

 

 O passivo não circulante totalizou US$163,7 milhões, compreendendo principalmente os Títulos 

Perpétuos e provisões para contingências.  

 

O patrimônio líquido totalizou US$763,4 milhões: 

 As participações de não controladores totalizaram US$379,0 milhões. 
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Divulgação dos Resultados do 1T18 – GP Investments 

 

SOBRE A GP INVESTMENTS  

 

Rodrigo Boscolo 

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores  

 

Joel La Banca 

Gerente de Desenvolvimento Corporativo e de Relações com Investidores 

 

GP Investments  

+55 (11) 3556-5505  

ir@gp-investments.com  

 

Teleconferência 

 

Em Inglês  

16 de maio de 2018  

09h00 (horário de Nova York)  

10h00 (horário de Brasília) 

Telefone (Internacional): +1 (412) 317 5455 

Telefone (Brasil): 0800 891 0015 

Código: GP Investments  
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GP Investments - Demonstração de Resultados (excluindo participações de não controladores)  

 

 
 

Demonstrativo de resultados

Em milhares de dólares americanos

1T18 1T17

Gestão de 

Fundos

Resultados de 

Capital
Total

Gestão de 

Fundos

Resultados de 

Capital
Total

Receitas

   •Taxa de administração 6.595                     -                         6.595                     6.421                     -                         6.421                     

   •Taxa de performance -                         -                         -                         7                            -                         7                            

   •Ganhos/Perdas não realizados com investimentos -                         6.515                     6.515                     -                         21.516                   21.516                   

   •Ganhos/Perdas realizados líquidos -                         -                         -                         -                         102                        102                        

   •Dividendos e outros -                         -                         -                         -                         1.919                     1.919                     

   •Taxa de Performance não realizada 1.738                     -                         1.738                     939                        -                         939                        

Receitas totais 8.333                     6.515                     14.849                   7.367                     23.537                   30.904                   

Despesas

    •Despesas operacionais (5.708)                    -                         (5.708)                    (5.344)                    -                         (5.344)                    

       -Gerais e administrativas (2.649)                    -                         (2.649)                    (2.877)                    -                         (2.877)                    

       -Salários (3.060)                    -                         (3.060)                    (2.467)                    -                         (2.467)                    

   •Provisão de bônus (583)                       -                         (583)                       (1.943)                    -                         (1.943)                    

   •Repasse da taxa de performance (1.713)                    -                         (1.713)                    (1.010)                    -                         (1.010)                    

Despesas operacionais + Bônus (8.004)                    -                         (8.004)                    (8.297)                    -                         (8.297)                    

   •Taxa de administração entre companhias -                         (955)                       (955)                       -                         (1.321)                    (1.321)                    

   •Plano de opções de ações -                         (351)                       (351)                       -                         (626)                       (626)                       

   •Resultado financeiro -                         (633)                       (633)                       -                         (6.586)                    (6.586)                    

       -Receitas financeiras -                         2.676                     2.676                     -                         1.246                     1.246                     

       -Despesas financeiras -                         (3.309)                    (3.309)                    -                         (7.833)                    (7.833)                    

Lucro líquido antes dos impostos 329                        4.576                     4.905                     (930)                       15.004                   14.074                   

   •Despesa com imposto de renda e CSLL (252)                       -                         (252)                       (465)                       -                         (465)                       

   •Lucro Líquido da Spice -                         3.137                     3.137                     -                         (3.045)                    (3.045)                    

Lucro (prejuízo) do período 77                          7.713                     7.791                     (1.396)                    11.959                   10.563                   
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GP Investments - Demonstração de Resultados (excluindo participações de não controladores)  

 

Demonstrativo de resultados

Em milhares de dólares americanos

1T18 4T17 1T17

Receitas

   •Taxa de administração 6.595           6.740         6.421            

   •Taxa de performance -               1.355         7                   

   •Ganhos/Perdas não realizados com investimentos 6.515           17.437       21.516          

   •Ganhos/Perdas realizados líquidos -               (6.211)        102               

   •Dividendos e outros -               1.170         1.919            

   •Taxa de performance não realizada 1.738           (3)               939               

Receitas totais 14.849         20.487       30.904          

Em milhares de U.S.Dólares

Despesas

    •Despesas operacionais (5.708)          (2.225)        (5.344)           

       -Gerais e administrativas (2.649)          794            (2.877)           

       -Salários (3.060)          (3.019)        (2.467)           

   •Provisão de bônus (583)             (1.004)        (1.943)           

   •Repasse da taxa de performance não realizada (1.713)          18              (1.010)           

Despesas operacionais + bônus (8.004)          (3.212)        (8.297)           

-                                                                                                                 

   •Taxa de administração entre companhias (955)             (1.018)        (1.321)           

   •Taxa de performance entre companhias -               (845)           -                

   •Plano de opções de ações (351)             (351)           (626)              

   •Resultado financeiro (633)             (7.752)        (6.586)           

       -Receitas financeiras 2.676           877            1.246            

       -Despesas financeiras (3.309)          (8.629)        (7.833)           

Lucro líquido antes dos impostos 4.905           7.308         14.074          

0

   •Despesa com imposto de renda e CSLL (252)             (901)           (465)              

0

   •Lucro Líquido da Spice 3.137           3.054         (3.045)           

Lucro (prejuízo) do período 7.791           9.461         10.563          
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GP Investments - Balanço Patrimonial (excluindo participações de não controladores) 

 
 

 
 

  

Balanço Patrimonial

Em milhares de dólares americanos

Ativo 1T18 2017 1T17 Passivo e Patrimônio Líquido 1T18 2017 1T17

 •   Ativo circulante •   Passivo circulante

 - Caixa e equivalentes de caixa       171.452       240.325       189.581  - Contas a pagar                6.089                3.251                2.494 

 - Aplicações financeiras / Títulos para negociação         50.908         17.406         22.581  - Tributos a pagar                1.067                7.160                   559 

 - Taxas de administração e performance              186           1.165              550  - Salários e encargos sociais                3.069                6.252                4.107 

 - Custos diferidos e despesas antecipadas           1.422           1.430           1.255  - Juros a pagar                2.606                3.164                3.164 

 - Recebíveis relacionados a instrumentos derivativos                  7                12                  6  - Outros                5.636                3.559                1.349 

 - Outros         29.957         25.481         86.593 

             18.467              23.385              11.673 

      253.932       285.820       300.566 

•   Passivo não-circulante

 - Provisão para contingências              24.964              24.966              27.575 

 - Títulos perpétuos            130.678            157.843            149.159 

 •   Ativo não-circulante 

 - Investimentos       353.679       339.445       285.938            155.642            182.809            176.734 

 - Portfólio       342.893       327.872       274.001 

 - Aplicações financeiras em títulos mobiliários disponíveis para venda         10.787         11.573         11.937 •   Patrimônio Líquido

 - Outros valores a receber         12.210         13.602         13.001  - Capital social                   274                   274                   273 

 - Móveis e equipamentos              789              873           1.072  - Reserva de capital            596.667            596.316            593.975 

 - Empréstimos e recebíveis de partes relacionadas         19.785         19.772           7.442  - Lucros/Prejuízos acumulados          (195.509)          (203.300)          (232.791)

 - Outros           3.470           7.618           3.520  - Ações em tesouraria                 (374)  -  - 

 - Depósito em conta escrow           9.999           9.931         13.969  - Resultado abrangente acumulado            (16.620)            (15.514)            (16.037)

 - Participação Minoritária              95.318              93.091              91.681 

      399.933       391.241       324.942            479.756            470.867            437.101 

 Ativo total       653.865       677.061       625.508 Total do Passivo e Patrimônio Líquido 653.865          677.061          625.508          

 



 

24 Divulgação dos Resultados do 1T18 - GP Investments 
 

GP Investments - Balanço Patrimonial (GP Investments e Spice Private Equity) 

 

   

Balanço Patrimonial GP Investments Spice GP + Spice GP Investments Spice GP + Spice

Em milhares de dólares americanos

Ativo 1T18 1T18 1T18 Passivo e Patrimônio Líquido 1T18 1T18 1T18

• Ativo circulante •  Passivo circulante

 - Caixa e equivalentes de caixa                    64.124                  107.328                  171.452  - Contas a pagar                      2.006                      4.083                      6.089 

 - Aplicações financeiras / Títulos para negociação                    36.332                    14.575                    50.908  - Tributos a pagar                      1.067                            -                        1.067 

 - Taxas de administração e performance                         186                            -                           186  - Salários e encargos sociais                      3.069                            -                        3.069 

 - Despesas diferidas e antecipadas                      1.068                         353                      1.422  - Juros a pagar                      2.606                            -                        2.606 

 - Recebíveis relacionados a derivativos                             7                            -                               7  - Outros                      5.636                            -                        5.636 

 - Outros                    29.612                         345                    29.957 

131.330                 122.602                 253.932                 14.383                   4.083                     18.467                   

•  Passivo não-circulante

- Provisão para contingências                    24.964                            -                      24.964 

- Títulos perpétuos                  130.678                            -                    130.678 

155.642                 -                        155.642                 

•  Ativo não-circulante

 - Investimentos                  242.627                  111.052                  353.679 

 - Portfólio                  231.840                  111.052                  342.893 

- Aplicações financeiras em títulos mobiliários disponíveis para venda                    10.787                            -                      10.787 

 - Outros valores a receber                    12.210                            -                      12.210 •  Patrimônio Líquido

 - Móveis e equipamentos                         789                            -                           789  - Patrimônio líquido                  250.185                  134.253                  384.438 

 - Empréstimos e recebíveis de partes relacionadas                    19.785                            -                      19.785  - Participação de não controladores                            -                      95.318                    95.318 

 - Outros                      3.471                            -                        3.470 

 - Depósito em conta escrow                      9.999                            -                        9.999                  250.185                  229.570                  479.756 

                 288.881                  111.052                  399.932 

 Ativo total                  420.210                  233.654                  653.864  Total do Passivo e Patrimônio Líquido                  420.210                  233.654                  653.864 



 

25 Divulgação dos Resultados do 1T18 - GP Investments 
 

GP Investments - Demonstração do Resultado Consolidado 
 

  

Demonstrativo de resultados

Em milhares de dólares americanos

1T18 4T17 1T17

Receitas

   •Taxa de administração 2.958      3.769        2.549       

   •Taxa de performance -         (83)            8              

   •Ganhos/Perdas não realizados com investimentos 30.655    41.354      25.894     

   •Ganhos/Perdas realizados líquidos -         (16.451)     122          

   •Dividendos e outros -         2.705        2.769       

Receitas totais 33.613    31.294      31.342     

Despesas

    •Despesas operacionais (6.266)    (4.058)       (5.836)     

       -Gerais e administrativas (3.124)    (975)          (3.272)     

       -Salários (3.142)    (3.082)       (2.564)     

   •Provisão de bônus (635)       (1.046)       (2.000)     

   •Taxa de performance não-realizada (440)       37             (158)        

   •Plano de opção de ações (351)       (362)          (643)        

   •Contingências (14)         (618)          (357)        

Despesas totais (7.706)    (6.047)       (8.994)     

-                                                                                                                    

   •Resultado financeiro 168         (10.258)     (5.377)     

       -Receitas financeiras 3.540      537           3.076       

       -Despesas financeiras (3.361)    (10.796)     (8.520)     

       -Outros (11)         2               67            

Lucro líquido antes dos impostos 26.075    14.990      16.971     

0

   •Despesa com imposto de renda e CSLL (285)       (973)          (503)        

0

Lucro (prejuízo) do período 25.790    14.017      16.468     

0

   •Resultado atribuído a participação de não controladores 17.999    4.556        5.905       

0

Lucro (prejuízo) do período atribuído à GP 7.791      9.461        10.563     



 

26 Divulgação dos Resultados do 1T18 - GP Investments 
 

GP Investments - Balanço Patrimonial Consolidado 
 

Balanço Patrimonial

Em milhares de dólares americanos

Ativo 1T18 2017 1T17 Passivo e Patrimônio Líquido 1T18 2017 1T17

Ativo circulante Passivo circulante

 - Caixa e equivalentes de caixa             172.249             240.966        191.049  - Contas a pagar           7.061           4.012           4.312 

 - Aplicações financeiras / Títulos para negociação               55.376               17.494          23.403  - Tributos a pagar           1.371           2.359           1.669 

 - Despesas diferidas e antecipadas                 1.490                 1.431            1.311  - Salários e encargos sociais           4.983           9.351           5.214 

 - Taxas de administração e performance                 1.328                 1.334            1.058  - Juros a pagar           2.606           3.164           3.164 

 - Depósito em conta escrow                      -                        -              4.201  - Outros              663           1.879              929 

 - Recebíveis relacionados a instrumentos derivativos                        7                      12                   6 

 - Outros               15.299               13.868          48.749         16.684         20.765         15.288 

            245.749             275.105        269.777 

Passivo não-circulante
 - Provisão para contingências         32.972         32.972         27.575 

 - Títulos perpétuos       130.678       157.843       149.159 

 - Outros                 -             6.020           9.496 

 Ativo não-circulante       163.650       196.835       186.230 

 - Investimentos             634.977             611.927        547.048 

 - Portfólio             623.415             599.550        533.770 

 - Aplicações financeiras em títulos mobiliários disponíveis para venda               11.562               12.377          13.278 Patrimônio Líquido

 - Outros valores a receber               12.210               13.663          13.001  - Capital social              274              274              273 

 - Móveis e equipamentos                    830                    881            1.149  - Reserva de capital       596.667       596.316       593.975 

 - Empréstimos e recebíveis de partes relacionadas               19.785               19.772            7.442  - Lucros/Prejuízos acumulados      (195.509)      (203.300)      (232.793)

 - Outros                 6.060               10.553          10.552  - Resultado abrangente acumulado        (16.620)        (15.514)        (16.035)

 - Depósito em conta escrow               24.108               23.932          28.422  - Ações em tesouraria             (374)                 -                   -   

 - Participação dos não controladores       378.947       360.457       330.453 

            697.970             680.728        607.614       763.385       738.233       675.873 

 Ativo total             943.719             955.833        877.391  Total do Passivo e Patrimônio Líquido       943.719       955.833       877.391 
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GP Investments – Fluxo de Caixa Consolidado 
 

 
 

 
 

Fluxo de Caixa

Em milhares de dólares americanos

1T18

Fluxo de caixa de atividades operacionais

- Lucro (prejuízo) do período atribuível à GP 25.790

Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) líquido com caixa utilizado nas atividades operacionais

      - Ganhos / perdas não realizados nos items denominados em moeda estrangeira 11

      - Remuneração em ações 351

      - Amortização de custos de emissão de dívida deferridos (59)

      - Depreciação 66

      - Juros acumulados em ativos disponíveis para venda (158)

      - Juros acumulados em recebíveis de empréstimos (5)

      - Juros acumulados sobre títulos perpétuos (1.048)

      - Juros acumulados (39)

      - Apreciação / Depreciação no valor justo dos investimentos (30.655)

      - Outros (138)

Variação nos saldos de ativos/passivos

      - Outros passivos (1.214)

      - Contas a pagar relativas a impostos e multas (6.020)

      - Taxa de administração e performance 6

      - Recebíveis de empregados e acionistas 851

      - Outros ativos (658)

      - Salários e encargos sociais (4.370)

      - Recebíveis (contas a pagar) relacionados a instrumentos derivativos (6)

      - Contas e impostos a pagar 2.061                  

Caixa proveniente de atividades operacionais (15.234)

Fluxo de caixa de atividades de investimento

      - Resultado na venda de investimentos financeiros 636

      - Resultado na venda de investimentos 7.400                  

      - Resultado na venda de investimentos através da Spice 153

      - Venda (aquisição) de outros ativos (665)

      - Aquisição de propriedade, móveis e equipamento (15)

      - Transferência para SPVs para pagamento de despesas (96)                      

      - Aquisição de investimentos financeiros (34.124)              

      - Investimentos financeiros (79)                      

Caixa proveniente de atividades de investimento (26.790)

Caixa proveniente de atividades de financiamento

      - Amortização de títulos perpétuos (26.676)              

      - Aquisição de ações em tesouraria (374)

      - Subscrição de capital por minoritários da BRZ Investimentos S.A. 431

Caixa proveniente de atividades de financiamento (26.619)

Efeitos de variações cambiais em caixa e equivalentes a caixa (74)

Aumento (diminuição) líquido em caixa e equivalentes a caixa (68.717)

Caixa e equivalentes a caixa no início do período 240.966               

Caixa e equivalentes a caixa no fim do período 172.249               

Informações Complementares

      - Juros pagos 4.250

      - Imposto de renda e contribuição social pagas 262


