RESULTADOS DO 1º TRIMESTRE DE 2012

EBITDA da Reditus aumenta 43,5%
no 1º trimestre de 2012


Proveitos Operacionais de € 32,0 milhões (+ 12,9%)



EBITDA de € 1,8 milhões (+ 43,5%)



Margem EBITDA de 5.6% (vs. 4,4%)



Resultado Líquido de € 92,3 mil (vs. €- 1,4 milhões)



Vendas Internacionais representaram 33% do Volume de Negócios

1. Resumo da Atividade
Os resultados dos primeiros três meses do ano demonstram assertividade do Grupo Reditus no desenvolvimento
da estratégia delineada: simplificação de estruturas, redução de custos, enfoque no upselling de serviços e
aposta na internacionalização.
Em consequência da implementação desta estratégia, o Grupo registou, neste período, um aumento do seu
Volume de Negócios de 13,4%, com o contributo das áreas de BPO (+ 56.7%) e IT Consulting (+ 9,8%), bem
como uma melhoria significativa da eficiência operacional.
No mercado internacional, a atividade registou um aumento de 18,4%, passando a representar 33% do Volume
de Negócios total, o que compara com 32% no período homólogo. No mercado doméstico, a atividade teve
igualmente um desempenho assinalável com um acréscimo de 11,0%, apesar do ambiente macroeconómico
adverso.
Na componente de Prestação de Serviços, o incremento foi de 20,8%, passando a representar 80,5% do Volume
de Negócios, valor que compara com 75,5% no 1T11.
O enfoque continuo na eficiência das operações nacionais e internacionais – com partilha de melhores práticas –
permitiu um aumento da rentabilidade dessas operações, tendo o EBITDA do Grupo registado, no 1º trimestre de
2012, um acréscimo de 43.5% face ao período homólogo de 2011, equivalente a uma margem EBITDA de 5,6%,
(vs. 4.4% no 1T11).
Por outro lado, a nova abordagem ao mercado, através de um novo modelo de segmentação vertical, com
enfoque nos principais setores de atividade, contribuiu para reforçar o posicionamento do Grupo Reditus na
consultoria em TI’s, preservando e desenvolvendo as competências tradicionais da Reditus.
Apesar das dificuldades esperadas para o ano de 2012, a Reditus acredita que está preparada para enfrentar
com sucesso este período de maior adversidade.
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2. Indicadores Consolidados
2.1. Proveitos Operacionais Consolidados
Os Proveitos Operacionais Consolidados ascenderam a € 32,0 milhões no 1T12, um acréscimo de 12,9% face ao
mesmo período do ano anterior.
O Volume de Negócios Consolidado aumentou 13,4%% para € 31,8 milhões, impulsionado pelo forte crescimento
da área de BPO (+ 56,7) e da atividade internacional (+ 18,4%).

Volume de Negócios
€ Milhões

2.2.Gastos Operacionais
Os Custos Operacionais Consolidados líquidos de amortizações, provisões e ajustamentos totalizaram € 30,3
milhões no 1T12, o que representa um aumento, em termos homólogos, de 11,5% e representaram 94% dos
Proveitos Totais, em comparação com 96% no mesmo período do ano anterior. Este desempenho reflete o
contínuo esforço de racionalização dos custos de estrutura e a contenção dos restantes custos operacionais.
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2.3. Resultado Operacional antes de Amortizações (EBITDA)
O desempenho ao nível do Volume de Negócios, combinado com as eficiências alcançadas na área de BPO e
ITC, permitiu um crescimento no EBITDA de 43,5% face ao 1T11, para € 1,8 milhões, com a margem EBITDA a
atingir 5,6%%, 1,2pp acima do período homólogo. Esta melhoria evidencia os resultados positivos alcançados
com a estratégia de eficiência operacional e a aposta em serviços de maior valor acrescentado.

EBITDA
€ Milhões

2.4. Resultado Líquido
As Depreciações, Amortizações, Provisões e Ajustamentos atingiram € 1,2 milhões no 1T12, o que reflete um
decréscimo de 11,3% face ao mesmo período do ano anterior.
O Resultado Operacional (EBIT) foi positivo em € 606 mil, o que compara com resultados negativos de € 83 mil
no mesmo período do ano anterior.
Os Resultados Financeiros atingiram um valor líquido negativo de € 1,2 milhões, um ligeiro decréscimo de 0,7%
em relação ao mesmo período do ano anterior, refletindo a redução da dívida bruta em termos médios e a melhor
utilização dos recursos disponíveis.
Os Resultados de Operações em Continuação no 1T12 foram positivos em € 43,8 mil, valor que compara com
resultados negativos de € 1,1 milhões no período homólogo.
Os Resultados Líquidos Consolidados, depois de interesses minoritários e dos resultados das operações
descontinuadas atingiram, neste período, € 92,3 mil, representando um acréscimo de € 1,5 milhões face aos
resultados negativos de € 1,4 milhões apurados no trimestre homólogo.
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Do EBITDA ao Resultado Líquido
€ Milhares

3. Indicadores por Área de Negócios
Volume de Negócios por Área de Actividade
1T12

1T11
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Volume de Negócios por Mercado Geográfico

3.1. Business Process Outsourcing (BPO)
A área de BPO passou a assumir um peso maior na estrutura de negócios da Reditus, sendo, no final do 1T12,
responsável por 21% da sua faturação, valor que compara com 15% no 1T11.
Os últimos trimestres foram períodos de pouco crescimento do mercado de BPO em Portugal, marcado por
alguma instabilidade em players reconhecidos no mercado o que gerou oportunidades de negócio. A Reditus
soube aproveitar estas oportunidades, tendo obtido projetos de referência, em novos clientes.
Estes novos projetos tiveram um contributo muito positivo para o Volume de Negócios da área de BPO que
registou um crescimento de 56,7% atingindo, no 1T12, € 6,8 milhões. O EBITDA registou um acréscimo, em
termos homólogos, de 292%, equivalente a uma margem de 6,3%.

3.2. IT Outsourcing
A área de IT Outsourcing é composta pelas competências de Infraestruras de TI e representação de produtos de
segurança da Panda e da Safend. A sua atividade representou 24% do Volume de Negócios da Reditus.
A retração significativa no investimento das empresas em infraestruturas de TI e as políticas de contenção de
custos adotadas pela generalidade das organizações conduziram ao adiamento de investimentos em renovação
tecnológica. Por outro lado, assistiu-se a uma maior procura de soluções com impacto direto, na redução de
custos operacionais de gestão de TI, nomeadamente soluções de virtualização de postos de trabalho e de gestão
de armazenamento e arquivo de dados.
Durante o 1T12, o Volume de Negócios da unidade de IT Outsourcing alcançou € 7,9 milhões, representando um
aumento de 6,6% face ao1T11. O incremento de 23,5% na Prestação de Serviços mais do que compensou a
queda de 17,2% na Venda de Produtos.
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3.3. IT Consulting
A área de IT Consulting integra as áreas de Consultoria de Negócios e Transformação, Desenvolvimento e
Consultoria SAP e Desenvolvimento e Integração e Gestão de Aplicações.
O ano de 2011 marcou o início da consolidação da atividade de Business Consulting do Grupo Reditus, em que
se verificou o alargamento da prática de consultoria e constituição de uma oferta diferenciadora, com valor
competitivo e a integração das diversas realidades e práticas que convergem na alçada operacional da
Consulting.
Na área de Consultoria e implementação SAP, a sua participada ROFF cresceu em volume de negócios, não só
no mercado internacional, onde reforçou fortemente a sua posição, como no mercado doméstico, continuando a
ganhar espaço como a maior empresa de consultoria SAP em Portugal e maior parceiro nacional da
multinacional alemã. A expansão internacional ficou marcada pela abertura de novas filiais em Estocolmo e
Casablanca para endereçar, respetivamente, os mercados do norte da Europa e norte de África, mas também
pela conquista de novos clientes de grande dimensão no mercado angolano.
Nos primeiros três meses do ano, a evolução da atividade de IT Consulting foi bastante positiva, tendo registado
um aumento de 9,8% no seu Volume de Negócios para € 18,3 milhões e um aumento no seu EBITDA de 41,2%
para € 1,5 milhões. A margem EBITDA aumentou 1,8pp de 6,1% para 7,8%.

4. Comportamento Bolsista

Performance das Acções Reditus
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No final do 1T12, dia 31 de Março de 2012, a cotação de fecho das acções Reditus fixou-se nos € 3,60, o que
representa uma desvalorização de 9,8% face aos € 3,99 registados no início do ano.
Em termos de liquidez, foram transaccionadas durante o 1T11 cerca de 16 mil de títulos da Empresa,
representando um valor de transação de € 58,5 mil.
O número médio diário de acções transaccionadas fixou-se em cerca de 244 títulos, correspondente a um valor
médio diário de cerca de € 896.
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5. EBITDA por Área de Negócio

Unidade: milhares de €
31-03-2012

31-03-2011

Var%

32.038

28.366

12,9%

6.201

6.855

-9,5%

25.550

21.149

20,8%

Total Reditus
Proveitos Operacionais
Vendas
Prestação de Serviços
Outros Proveitos Operacionais
Gastos Operacionais (exclui amort., provisões e ajust.)
EBITDA
Margem EBITDA

287

361

-20,4%

30.258

27.125

11,5%

1.780

1.240

43,5%

5,6%

4,4%

1,2pp

BPO
Proveitos Operacionais

6.833

Vendas
Prestação de Serviços
Outros Proveitos Operacionais
Gastos Operacionais (exclui amort., provisões e ajust.)

4
6.829
-

4.359

56,7%

4.358

56,7%

1

-100,0%

6.400

4.249

50,6%

EBITDA

432

110

291,9%

Margem EBITDA

6,3%

2,5%

3,8pp

ITO
Proveitos Operacionais

7.960

7.467

6,6%

Vendas

2.557

3.087

-17,2%

Prestação de Serviços

5.366

4.344

23,5%

37

37

1,9%

8.090

7.385

9,6%
-257,2%

Outros Proveitos Operacionais
Gastos Operacionais (exclui amort., provisões e ajust.)
EBITDA

(130)

83

Margem EBITDA

-1,6%

1,1%

-2,7pp

IT Consulting
Proveitos Operacionais
Vendas
Prestação de Serviços
Outros Proveitos Operacionais
Gastos Operacionais (exclui amort., provisões e ajust.)
EBITDA
Margem EBITDA

18.834

17.259

9,1%

3.772

3.830

-1,5%

14.522

12.836

13,1%
-8,7%

541

592

17.356

16.212

7,1%

1.478

1.047

41,2%

7,8%

6,1%

(1.589)

(720)

(131)

(62)

(1.167)

(389)

(291)

(269)

(1.589)

(720)

1,8pp

Outros e Intra-grupo
Proveitos Operacionais
Vendas
Prestação de Serviços
Outros Proveitos Operacionais
Gastos Operacionais (exclui amort., provisões e ajust.)

8

RESULTADOS DO 1º TRIMESTRE DE 2012

REDITUS, SGPS, SA
DEMONSTRAÇÃO CONDENSADA
Dos Resultados dos Trimestres findos em 31 de Março de 2012 e 2011
(Valores expressos em Euros)
31-03-2012

31-03-2011

RÉDITOS OPERACIONAIS:
Vendas
Prestações de serviços
Outros rendimentos operacionais
Total de réditos operacionais

6.201.388
25.549.848
286.967
32.038.203

6.855.474
21.149.385
360.699
28.365.558

GASTOS OPERACIONAIS:
Inventários consumidos e vendidos
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Gastos de depreciação e amortização
Provisões e perdas de imparidade
Outros gastos e perdas operacionais
Total de gastos operacionais
Resultados operacionais

(4.280.207)
(11.356.454)
(14.454.196)
(1.045.303)
(128.573)
(167.119)
(31.431.852)
606.351

(4.429.174)
(11.314.543)
(11.192.228)
(1.165.949)
(156.993)
(189.230)
(28.448.117)
(82.559)

(1.208.423)
(1.208.423)
(602.072)

(1.216.712)
(1.216.712)
(1.299.271)

Imposto sobre o rendimento do exercício

550.589

179.478

Resultado antes da consideração dos interesses minoritários

(51.483)

(1.119.793)

Interesses minoritários

95.277

(6.448)

Resultado das operações em continuação

43.794

(1.126.241)

Resultados das Operações Descontinuadas

48.499

(276.597)

Resultado Liquido

92.293

(1.402.838)

1.780.227
5,6%

1.240.383
4,4%

RESULTADOS FINANCEIROS:
Gastos financeiros, líquidos
Perdas em empresas associadas, líquidas
Resultados antes de impostos

EBITDA
Margem EBITDA
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