SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Divulgação Externa

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Data-Base - 30/09/2005
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS

Legislação Societária

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

O REGISTRO NA CVM NÃO IMPLICA QUALQUER APRECIAÇÃO SOBRE A COMPANHIA , SENDO OS SEUS
ADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS.

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01968-2

SUBMARINO S/A

02.930.076/0001-41

4 - NIRE

35300159489
01.02 - SEDE
1 - ENDEREÇO COMPLETO

2 - BAIRRO OU DISTRITO

Rua Padre Luis Alves de Siqueira s/nº

Barra Funda

3 - CEP

4 - MUNICÍPIO

01137-040
6 - DDD

5 - UF

São Paulo

SP

7 - TELEFONE

8 - TELEFONE

9 - TELEFONE

5511

2189-1669

2189-1680

2189-1666

11 - DDD

12 - FAX

13 - FAX

14 - FAX

5511

2189-1619

2189-1617

10 - TELEX

-

15 - E-MAIL

psilvany@submarino.com.br

01.03 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia)
1 - NOME

Martin Escobari
2 - ENDEREÇO COMPLETO

3 - BAIRRO OU DISTRITO

Rua Padre Luis Alves de Siqueira s/nº

Barra Funda

4 - CEP

5 - MUNICÍPIO

01137-040
7 - DDD

6 - UF

São Paulo

SP

8 - TELEFONE

9 - TELEFONE

10 - TELEFONE

5511

2189-1685

2189-1680

2189-1669

12 - DDD

13 - FAX

14 - FAX

15 - FAX

5511

2189-1617

2189-1619

11 - TELEX

-

16 - E-MAIL

mescobari@submarino.com.br

01.04 - REFERÊNCIA / AUDITOR
EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO

TRIMESTRE ATUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

1 - INÍCIO

2 - TÉRMINO

3 - NÚMERO

4 - INÍCIO

5 - TÉRMINO

6 - NÚMERO

7 - INÍCIO

8 - TÉRMINO

01/01/2005

31/12/2005

3

01/07/2005

30/09/2005

2

01/04/2005

30/06/2005

9 - NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR

10 - CÓDIGO CVM

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes

00287-9

11 - NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

12 - CPF DO RESP. TÉCNICO

Timothy Leonard

413.362.248-00
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Divulgação Externa

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Data-Base - 30/09/2005
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS

Legislação Societária

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01968-2

SUBMARINO S/A

02.930.076/0001-41

01.05 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
Número de Ações

1 - TRIMESTRE ATUAL

2 - TRIMESTRE ANTERIOR

3 - IGUAL TRIMESTRE EX. ANTERIOR

30/09/2005

30/06/2005

30/09/2004

(Unidades)
Do Capital Integralizado

45.940.263

45.937.705

0

0

0

45.940.263

45.937.705

12.270.962

4 - Ordinárias

0

0

0

5 - Preferenciais

0
0

0

0

0

0

1 - Ordinárias
2 - Preferenciais
3 - Total

12.270.962

Em Tesouraria

6 - Total
01.06 - CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA
1 - TIPO DE EMPRESA

Empresa Comercial, Industrial e Outras
2 - TIPO DE SITUAÇÃO

Operacional
3 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO

Estrangeira
4 - CÓDIGO ATIVIDADE

5 - ATIVIDADE PRINCIPAL

Comercio varejista de artigos em geral pela internet
6 - TIPO DE CONSOLIDADO

Não Apresentado
7 - TIPO DO RELATÓRIO DOS AUDITORES

Sem Ressalva
01.07 - SOCIEDADES NÃO INCLUÍDAS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
1 - ITEM

2 - CNPJ

3 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01.08 - PROVENTOS EM DINHEIRO DELIBERADOS E/OU PAGOS DURANTE E APÓS O TRIMESTRE
1 - ITEM

2 - EVENTO

04/11/2005 20:07:17

3 - APROVAÇÃO

4 - PROVENTO

5 - INÍCIO PGTO. 6 - TIPO AÇÃO 7 - VALOR DO PROVENTO P/ AÇÃO
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Divulgação Externa

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Data-Base - 30/09/2005

ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS

Legislação Societária

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01968-2

SUBMARINO S/A

02.930.076/0001-41

01.09 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAÇÕES NO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO
1- ITEM 2 - DATA DA
ALTERAÇÃO

3 - VALOR DO CAPITAL SOCIAL
(Reais Mil)

4 - VALOR DA ALTERAÇÃO

5 - ORIGEM DA ALTERAÇÃO

(Reais Mil)

01

21/01/2005

45.212

02

04/04/2005

180.337

03

28/07/2005

180.365

04

31/08/2005

180.392

7 - QUANTIDADE DE AÇÕES EMITIDAS
(Unidades)

32.941 Subscrição Particular em Dinheiro

8 - PREÇO DA AÇÃO NA
EMISSÃO
(Reais)

67.104.448

0,4900000000

6.250.000

21,6200000000

28 Subscrição Particular em Dinheiro

1.306

21,6200000000

27 Subscrição Particular em Dinheiro

1.252

21,6200000000

135.125 Subscrição Pública

01.10 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
1 - DATA

2 - ASSINATURA

11/10/2005

04/11/2005 20:07:20
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Divulgação Externa

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Data-Base - 30/09/2005
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS

Legislação Societária

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01968-2

SUBMARINO S/A

02.930.076/0001-41

02.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

1

Ativo Total

260.733

234.897

1.01

Ativo Circulante

247.701

223.159

1.01.01

Disponibilidades

47.743

64.731

1.01.02

Créditos

159.189

128.061

1.01.03

Estoques

40.206

29.053

1.01.04

Outros

563

1.314

1.01.04.01

Impostos a Recuperar

89

724

1.01.04.02

Despesas Antecipadas

347

408

1.01.04.03

Outros Créditos

127

182

1.02

Ativo Realizável a Longo Prazo

517

469

1.02.01

Créditos Diversos

517

469

1.02.02

Créditos com Pessoas Ligadas

0

0

1.02.02.01

Com Coligadas

0

0

1.02.02.02

Com Controladas

0

0

1.02.02.03

Com Outras Pessoas Ligadas

0

0

1.02.03

Outros

0

0

1.03

Ativo Permanente

12.515

11.269

1.03.01

Investimentos

0

0

1.03.01.01

Participações em Coligadas

0

0

1.03.01.02

Participações em Controladas

0

0

1.03.01.03

Outros Investimentos

0

0

1.03.02

Imobilizado

11.536

10.369

1.03.03

Diferido

979

900

04/11/2005 20:07:22

3 - 30/09/2005

4 - 30/06/2005
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Divulgação Externa

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Data-Base - 30/09/2005
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS

Legislação Societária

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01968-2

SUBMARINO S/A

02.930.076/0001-41

02.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

2

Passivo Total

2.01

Passivo Circulante

2.01.01

Empréstimos e Financiamentos

2.01.02

Debêntures

2.01.03

Fornecedores

2.01.04

Impostos, Taxas e Contribuições

2.01.05

Dividendos a Pagar

2.01.06
2.01.06.01

3 - 30/09/2005

4 - 30/06/2005

260.733

234.897

80.342

63.119

159

159

0

0

60.060

42.620

3.327

3.290

0

0

Provisões

4.897

4.047

Salários e Encargos

3.036

2.512

2.01.06.02

Provisões sobre Salários

1.861

1.535

2.01.07

Dívidas com Pessoas Ligadas

2.01.08

Outros

2.02
2.02.01
2.02.02

Debêntures

2.02.03

Provisões

2.02.04
2.02.05
2.03

Resultados de Exercícios Futuros

0

0

2.05

Patrimônio Líquido

180.208

171.563

2.05.01

Capital Social Realizado

180.376

180.337

2.05.01.01

Capital Social Subscrito

180.392

180.337

2.05.01.02

Capital Social a Integralizar

(16)

0

2.05.02

Reservas de Capital

0

0

2.05.03

Reservas de Reavaliação

0

0

2.05.03.01

Ativos Próprios

0

0

2.05.03.02

Controladas/Coligadas

0

0

2.05.04

Reservas de Lucro

0

0

2.05.04.01

Legal

0

0

2.05.04.02

Estatutária

0

0

2.05.04.03

Para Contingências

0

0

2.05.04.04

De Lucros a Realizar

0

0

2.05.04.05

Retenção de Lucros

0

0

2.05.04.06

Especial p/ Dividendos Não Distribuídos

0

0

2.05.04.07

Outras Reservas de Lucro

2.05.05

Lucros/Prejuízos Acumulados

0

0

11.899

13.003

Passivo Exigível a Longo Prazo

183

215

Empréstimos e Financiamentos

38

70

0

0

145

145

Dívidas com Pessoas Ligadas

0

0

Outros

0

0

04/11/2005 20:07:27

0

0

(168)

(8.774)
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Divulgação Externa

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Data-Base - 30/09/2005
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS

Legislação Societária

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01968-2

SUBMARINO S/A

02.930.076/0001-41

03.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

3.01

Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços

3 - 01/07/2005 a 30/09/2005

156.516

4 - 01/01/2005 a 30/09/2005

382.954

5 - 01/07/2004 a 30/09/2004

91.520

6 - 01/01/2004 a 30/09/2004

234.593

3.02

Deduções da Receita Bruta

(41.966)

(102.906)

(21.571)

(50.707)

3.03

Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

114.550

280.048

69.949

183.886

3.04

Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos

(83.498)

(201.632)

(51.225)

(135.094)

3.05

Resultado Bruto

31.052

78.416

18.724

48.792

3.06

Despesas/Receitas Operacionais

(19.741)

(69.119)

(16.884)

(45.207)

3.06.01

Com Vendas

(18.503)

(44.382)

(9.728)

(26.857)

3.06.02

Gerais e Administrativas

(1.980)

(20.166)

(2.295)

(5.451)

3.06.02.01

Despesas Administrativas

(1.973)

(5.171)

(2.295)

(5.451)

3.06.02.20

Despesas Extraordinárias

(7)

(14.995)

0

0

3.06.03

Financeiras

1.720

(1.474)

(3.890)

(10.294)

3.06.03.01

Receitas Financeiras

3.06.03.02

Despesas Financeiras

3.06.04

Outras Receitas Operacionais

3.06.05

Outras Despesas Operacionais

3.06.06

Resultado da Equivalência Patrimonial

3.07

Resultado Operacional

3.08

2.743

7.303

251

640

(1.023)

(8.777)

(4.141)

(10.934)

0

0

0

0

(978)

(3.097)

(971)

(2.605)

0

0

0

0

11.311

9.297

1.840

3.585

Resultado Não Operacional

0

(10)

5

4

3.08.01

Receitas

0

0

0

0

3.08.02

Despesas

0

(10)

5

4

3.08.02.01

Alienação de Ativo Imobilizado

0

(10)

5

4

3.09

Resultado Antes Tributação/Participações

11.311

9.287

1.845

3.589

3.10

Provisão para IR e Contribuição Social

(2.530)

(2.682)

322

(518)

3.11

IR Diferido

0

0

0

0

3.12

Participações/Contribuições Estatutárias

(175)

(525)

(100)

(300)

3.12.01

Participações

(175)

(525)

(100)

(300)

3.12.02

Contribuições

0

0

0

0

04/11/2005 20:07:30
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Divulgação Externa

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Data-Base - 30/09/2005
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS

Legislação Societária

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01968-2

SUBMARINO S/A

02.930.076/0001-41

03.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

3.13

Reversão dos Juros sobre Capital Próprio

3.15

Lucro/Prejuízo do Período
NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Unidades)
LUCRO POR AÇÃO

3 - 01/07/2005 a 30/09/2005

4 - 01/01/2005 a 30/09/2005

5 - 01/07/2004 a 30/09/2004

6 - 01/01/2004 a 30/09/2004

0

0

0

0

8.606

6.080

2.067

2.771

45.940.263

45.940.263

12.270.962

12.270.962

0,18733

0,13235

0,16845

0,22582

PREJUÍZO POR AÇÃO

04/11/2005 20:07:30
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Divulgação Externa
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
ITR - Informações Trimestrais
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01968-2 SUBMARINO S/A

Legislação Societária
Data-Base - 30/09/2005

02.930.076/0001-41

04.01 - NOTAS EXPLICATIVAS
1

Constituição e contexto operacional

A Submarino é uma sociedade anônima, criada em janeiro de 1999, voltada para transações
comerciais diretas com o consumidor pela internet.
A Companhia vende através de seu site www.submarino.com.br mercadorias subdivididas em 20
categorias, englobando livros, CD's, DVD's, aparelhos eletrônicos, equipamentos de informática,
vestuário, ferramentas, brinquedos e games entre outros. Também faz parte das atividades
operacionais a venda de serviços, tais como (i) realização de venda e entrega de mercadorias de
terceiros, (ii) venda de espaço para exposição de lojas de terceiros; (iii) conexões com sites de
terceiros para vendas de produtos com recebimento de comissões; (iv) e vendas diretas à
empresas.
Em 7 de março de 2005 a Assembléia Geral Extraordinária autorizou o Conselho de Administração
a aprovar a realização de uma oferta de distribuição pública primária de 6.250.000 ações ordinárias
e a distribuição pública secundária de 15.625.000 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais,
sem valor nominal, de emissão da Companhia, que foi realizada simultaneamente no Brasil e no
exterior. A quantidade de ações ofertadas foi de 21.875.000 ações ordinárias, escriturais e
nominativas.
Do total das ações objeto da oferta global 6.763.000 ações foram colocadas no Brasil, em
conformidade com os procedimentos estabelecidos pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e
15.112.000 foram colocadas, com base nas isenções previstas na Regra 144A e no Regulamento
S, ambos do Securities Act, nos Estados Unidos da América, sob a forma de Global Depositary
Shares (GDS).
Em 30 de março de 2005 a Comissão de Valores Mobiliários concedeu os registros de distribuição
primária e secundária, sendo que, na mesma data as ações ordinárias da Companhia passaram a
ser negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, sob o símbolo “SUBA3”, no nível diferencial de
governança corporativa denominado Novo Mercado.
2

Principais práticas contábeis e elaboração das informações trimestrais

As informações trimestrais foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por
Ações e nas normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, aplicados de
forma consistente com aqueles adotados na elaboração das demonstrações financeiras de 31 de
dezembro de 2004 e 2003. Com o objetivo de assegurar a consistência e comparabilidade das
demonstrações financeiras, foi efetuada reclassificação na demonstração do resultado de período,
que consiste substancialmente na reclassificação das despesas com participações/contribuições
estatutárias para uma linha específica na demonstração do resultado, a qual encontrava-se
registrada na linha de despesas gerais e administrativas até o primeiro semestre de 2005.
Na elaboração das informações trimestrais, é necessário utilizar estimativas para contabilizar
certos ativos, passivos e outras transações. As informações trimestrais incluem, portanto, várias
04/11/2005 20:07:52
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Divulgação Externa
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
ITR - Informações Trimestrais
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01968-2 SUBMARINO S/A

Legislação Societária
Data-Base - 30/09/2005

02.930.076/0001-41

04.01 - NOTAS EXPLICATIVAS
estimativas referentes à seleção das vidas úteis do ativo imobilizado, provisões necessárias para
passivos contingentes e para créditos de liquidação duvidosa e outras similares; os resultados
reais podem apresentar variações em relação às estimativas.
As principais práticas contábeis adotadas na elaboração e apresentação das informações
trimestrais são resumidas como segue:
(a)

Apuração do resultado

As receitas e despesas são registradas obedecendo ao regime de competência, destacando-se: (i)
as receitas de vendas de mercadorias são reconhecidas pelo seu valor bruto e deduzidas de
devoluções, abatimentos e impostos sobre vendas quando da transferência das mercadorias a
clientes, (ii) as receitas de serviços são compostas pelas receitas de frete e serviços de
publicidade, e são reconhecidas quando da efetiva prestação do serviço, (iii) as despesas com
publicidade são reconhecidas quando da sua veiculação e (iv) as despesas com frete relacionadas
à entrega de mercadorias são classificadas como despesas com vendas.
(b)

Ativos circulante e realizável a longo prazo

(i)

Disponibilidades

Os saldos bancários e aplicações financeiras de curto prazo estão registradas a valores de custo,
acrescidos das receitas auferidas até a data do balanço, limitados ao valor de mercado quando
aplicável.
(ii)

Contas a receber e provisão para créditos de liquidação duvidosa

O saldo das contas a receber de clientes é composto basicamente por valores em aberto junto às
empresas administradoras de cartão de crédito e está demonstrado líquido da provisão para
créditos de liquidação duvidosa e dos descontos de recebíveis. A provisão está constituída em
montante considerado suficiente para cobrir as prováveis perdas na realização dos créditos.
(iii)

Estoques

Estoques são apresentados ao custo médio, inferior ao valor de realização. A provisão para perdas
na realização dos estoques é constituída com base em estimativas da administração.
(iv)

Impostos a recuperar e outros

Os impostos a recuperar e demais ativos circulantes e do realizável a longo prazo são
apresentados ao valor de custo ou realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as
variações monetárias auferidos.
(c)

Permanente

O permanente é demonstrado ao custo de aquisição, combinado com os seguintes aspectos:
04/11/2005 20:07:52
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Divulgação Externa
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
ITR - Informações Trimestrais
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01968-2 SUBMARINO S/A

Legislação Societária
Data-Base - 30/09/2005

02.930.076/0001-41

04.01 - NOTAS EXPLICATIVAS
.

Depreciação e amortização de bens do imobilizado calculados pelo método linear, às taxas
anuais mencionadas na Nota 7, que levam em consideração a vida útil-econômica dos bens ou
o prazo final de contrato de locação de imóvel. Os custos internos incorridos com
desenvolvimento de softwares para uso interno são capitalizados e amortizados de forma linear
considerando o prazo estimado de sua utilização.
.

Amortização do diferido, pelo prazo de cinco a dez anos, a partir da data em que os benefícios
começaram a ser gerados.

As operações de "leasing" (arrendamento mercantil) com características de financiamento são
registradas como financiamento. O custo de aquisição dos bens é registrado no imobilizado e é
reconhecido o saldo de financiamento a pagar. Os encargos financeiros incidentes sobre o saldo
devedor são acrescidos à conta de financiamento e debitados ao resultado do exercício, pela
fluência do prazo contratual; as prestações são deduzidas do saldo devedor do financiamento
quando pagas.
(d)

Passivos circulante e exigível a longo prazo

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço.
As provisões são constituídas em montante julgado suficiente pela administração para cobrir
eventuais perdas.
3

Disponibilidades

Caixa
Bancos conta movimento
Aplicações financeiras (*)

30/09/2005

30/06/2005

12
1.603
46.128

12
4.272
60.447

47.743

64.731

(*) Referem-se a aplicações financeiras em certificados de depósitos bancários – CDBs, com
liquidez imediata remunerados a taxa média de 101% do certificado de depósito interfinanceiro –
CDI.
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4

Créditos

Contas a receber de clientes por meio de companhias
administradoras de cartões de crédito
Desconto de recebíveis
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Outras contas a receber de clientes

30/09/2005

30/06/2005

158.925

128.489

(2.301)
(484)
3.049

(5.122)
(464)
5.158

159.189

128.061

O saldo de contas a receber contempla vendas efetuadas por meio de operadoras de cartão de
crédito, com créditos parcelados em até 12 vezes a seus clientes.
5

Estoques

Mercadorias para revenda
Mercadorias em poder de terceiros
Embalagens

Provisão para perdas na realização dos estoques

6

30/09/2005

30/06/2005

39.063
1.611
143

28.301
1.157
105

40.817

29.563

(611)

(510)

40.206

29.053

Despesas antecipadas

Referem-se basicamente a juros pagos antecipadamente em operações de desconto de recebíveis
e apropriados ao resultado de acordo com o prazo de realização desses recebíveis.
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Pág:

11

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Divulgação Externa
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
ITR - Informações Trimestrais
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01968-2 SUBMARINO S/A

Legislação Societária
Data-Base - 30/09/2005

02.930.076/0001-41

04.01 - NOTAS EXPLICATIVAS
7

Imobilizado
30/9/2005 30/6/2005
Depreciação/
amortização
Custo acumuladas

Bens tangíveis
Computadores e periféricos
Benfeitorias em imóveis de
terceiros
Móveis e utensílios
Instalações
Máquinas e equipamentos
Equipamentos de comunicação

Bens intangíveis
Software
Marcas e patentes
Direitos de uso de linhas
telefônicas

8

Valor
líquido

Taxa de
depreciação/
Valor amortização
Líquido
anuais - %

7.515

(5.040)

2.475

2.230

20 a 40

4.608
858
937
536
289

(2.952)
(196)
(195)
(122)
(77)

1.656
662
742
414
212

1.813
571
436
366
222

12 a 40
10
10
10 a 20
20 a 40

14.743

(8.582)

6.161

5.638

11.924
45

(6.599)

5.325
45

4.682
44

5

5

5
11.974

(6.599)

5.375

4.731

26.717

(15.181)

11.536

10.369

20

Diferido

O ativo diferido é composto por gastos pré-operacionais e com a estruturação e organização das
atividades da Companhia, como segue:

Gastos pré-operacionais
Gastos com estruturação e organização
Amortização acumulada

04/11/2005 20:07:52

30/09/2005

30/06/2005

472
1.726
(1.219)

472
1.583
(1.155)

979

900

Taxas anuais de
amortização - %
25 a 33
10
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9

Empréstimos e financiamentos

Leasing

Vencimento final

Taxas
Mensais - %

Janeiro de 2007

0,50 a 0,35 + CDI

Passivo circulante
Exigível
prazo

a

30/09/2005 30/06/2005
197

229

197

229

(159)

(159)

38

70

longo

As parcelas referentes a exigível a longo prazo referem-se a leasing financeiro em moeda local,
vencíveis em 2007.
10

Impostos, taxas e contribuições

Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços – ICMS
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS
Programa de Integração Social – PIS
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ
Contribuição Social sobre Lucro Líquido - CSLL
Outros

11

30/09/2005

30/06/2005

1.685
536
116
680
256
54

2.170
857
186

3.327

3.290

77

Outros
30/09/2005 30/06/2005

Comissão de representação a pagar para companhias
administradoras de cartão de crédito
Adiantamentos recebidos de clientes
Contas a pagar de fretes
Contas a pagar de marketing
Advogados, auditores e consultores – processo de abertura de
capital (i)
Outros

04/11/2005 20:07:52

5.027
4.879
1.325

4.038
5.110
1.107
729

668

1.562
457

11.899

13.003
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(i)

Refere-se a parcela remanescente a pagar das despesas vinculadas ao processo de
abertura de capital (vide nota 20).

12

Imposto de renda e contribuição social

(a)

Créditos fiscais

Em 30 de setembro de 2005, a Companhia possui saldo de prejuízos fiscais e base negativa de
contribuição social nos montantes de R$ 101.952 e R$ 102.163, respectivamente, e diferenças
temporárias no valor de R$ 1.867, os quais, de acordo com a legislação vigente, serão
compensados com lucros tributáveis futuros, sem prazo de prescrição, porém limitados a 30% dos
lucros tributáveis de cada ano.
Devido a inexistência de histórico de rentabilidade na Companhia, conforme exigido pela Instrução
CVM no. 371/02, não foram reconhecidos contabilmente os créditos fiscais correspondentes.

(b)

Reconciliação da despesa do imposto de renda e da contribuição social

Os valores de imposto de renda e contribuição social referentes aos períodos findos em 30 de
setembro, demonstrados no resultado, apresentam a seguinte reconciliação em seus valores à
alíquota nominal:
30/09/2005 30/09/2004
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
e participação nos lucros e resultados
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas nominais - 34%
Ajustes para obtenção da alíquota efetiva
Exclusões (adições) permanentes
Compensação de prejuízo fiscal e base negativa de
contribuição social
Dedução de despesas de participação nos lucros e resultados
Outros ajustes
Sub-total
Prejuízo fiscal, base negativa de contribuição social e adições
temporárias cujo crédito tributário não foram constituídos
Complemento de IRPJ / CS pago referente a 2004
Imposto de renda e contribuição social no resultado do período –
despesas
04/11/2005 20:07:52

9.287

3.589

(3.158)

(1.220)

(38)

37

1.084
179

451
102
112

(1.933)

(518)

(597)
(152)

(2.682)
Pág:
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13

Provisão para contingências

A Companhia responde a processos administrativos e judiciais de natureza trabalhista, fiscal e
cível. As provisões de natureza trabalhista consideram o estágio atual dos processos em
andamento em caso de perdas prováveis. As contingências tributárias correspondem a
divergências de interpretação em relação à autoridade fiscal e as de natureza cível são
relacionadas a litígios de ordem diversas.
A Companhia, com base na opinião de seus consultores jurídicos, mantém provisão no montante
de R$ 145 mil em 30 de setembro de 2005 (30/06/2005 - R$ 145), registrado sobre a rubrica
provisões no exigível a longo prazo para as causas cujo desfecho é considerado de perda
provável.
14

Compromissos

A Companhia tem como principal atividade a venda de produtos pela Internet. Para viabilizar tal
atividade, a Companhia celebrou contratos comerciais, agrupados e caracterizados conforme
segue:
(a)

Contratos de Afiliação

A Companhia, com fins de ampliar sua posição no mercado de vendas de produtos pela Internet,
celebrou contratos com cerca de 6.000 sociedades mantenedoras de sites na Internet ("afiliadas"),
para a divulgação de seu link, com o objetivo de que os freqüentadores dos sites das afiliadas
acessem o site da Companhia e venham a realizar a compra de produtos. Pela prestação de tal
serviço, a Companhia paga às afiliadas uma porcentagem sobre o valor das vendas realizadas a
clientes encaminhados ao site da Companhia pelas afiliadas.
(b)

Contratos "Mundo"

A Companhia responsabiliza-se pela criação de página de divulgação e revenda de produtos de
fornecedores como a Hewlett Packard e Sony, entre outras, bem como a divulgar promoções
dessas sociedades em seu site.
(c)

Contratos "Lojas"

A Companhia estabeleceu as chamadas "Lojas", em parceria com sociedades como a Natura e
Editora Abril, entre outras, para a comercialização de produtos por meio de uma loja virtual, no site
da sociedade parceira.
(d)
Contratos com Operadoras de
Cartão de Crédito
A Companhia, visando viabilizar compras com cartões de crédito realizadas por meio do seu site,
celebrou acordos comerciais com a Visa, a American Express, a RedeCard e a HiperCard.
04/11/2005 20:07:52
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(e)

Contratos de Entrega de Mercadorias

A Companhia realiza a entrega dos produtos vendidos em seu site ao consumidor. Para tanto, a
Companhia celebrou contratos de transporte e entrega de mercadorias com empresas
especializadas nestas áreas, como, por exemplo, os Correios, a Faster Air, a DHL e outras.
(f)

Contratos de aluguel

A Companhia celebrou contratos de aluguel de sua sede administrativa e de seus armazéns cujo
vencimento final é 14 de abril de 2008. Durante o período findo em 30 de setembro de 2005, o
valor desses aluguéis totalizou R$ 869 (2004 - R$ 638).
Em 30 de setembro de 2005, com base nos contratos vigentes, são os seguintes os pagamentos
anuais futuros estimados de aluguéis:

Ano
2005
2006
2007
2008

450
1.960
2.204
771
5.385

15

Patrimônio líquido

(a)

Capital social

O capital social subscrito está dividido em 45.940.263 (30/06/2005 – 45.937.705) ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal. Em 30 de setembro de 2005 e 30 de junho de 2005, as ações
estão assim distribuídas:
Ações ordinárias

Acionistas no exterior
Acionistas no país
Conselheiros e Diretores

04/11/2005 20:07:52

30/09/2005

31/06/2005

24.062.693
21.877.558
12

24.062.693
21.875.000
12

45.940.263

45.937.705
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A Companhia está autorizada a aumentar seu capital social até o limite de 100.000.000 ações,
ordinárias, independentemente de reforma estatutária, mediante deliberação do Conselho de
Administração, que fixará as condições de emissão, estabelecendo se o aumento se dará por
subscrição pública ou particular, o preço e as condições de integralização.
Em 21 de janeiro de 2005 a Assembléia Geral Extraordinária aprovou o aumento de capital, por
subscrição privada, no montante de R$ 32.941 mil, com a emissão de 67.104.448 ações ordinárias,
todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 0,49 por ação. Após o aporte,
o capital social da Companhia passou a ser de R$ 45.212 mil.
Em 27 de janeiro de 2005 a Assembléia Geral Extraordinária aprovou o Protocolo e Justificação de
Incorporação da Caicos Participações S.A. pela Companhia, celebrado em 21 de janeiro de 2005,
o qual apresenta os motivos e a finalidade da incorporação da Caicos Participações S.A.,
sociedade anônima com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, pela Companhia.
Na mesma Assembléia foi ratificada a nomeação da WFS Serviços de Contabilidade Ltda para
proceder à avaliação do patrimônio líquido da Caicos Participações S/A a ser incorporado pela
Companhia, bem como para elaborar o competente Laudo de Avaliação. Na forma do Laudo de
Avaliação a valor contábil do patrimônio da Caicos incorporado pela Submarino S/A, era de
R$ 32.941 mil.
Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 7 de março de 2005, foi aprovado o grupamento
das ações ordinárias, na proporção de 2 para 1. Como resultado, o total de ações passou de
79.375.410 para 39.687.705, com os mesmos direitos e vantagens atribuídos pelo Estatuto Social.
O grupamento das ações ordinárias foi realizado sem alteração do valor do capital social.
Em 29 de março de 2005 o Conselho de Administração aprovou o aumento de capital social da
Companhia em R$ 135.125 mil, mediante a emissão para subscrição de 6.250.000 ações
ordinárias escriturais, nominativas, sem valor nominal, sendo que as ações ordinária emitidas terão
características idênticas àquelas das ações existentes, tendo sua liquidação em 04 de abril de
2005.
No dia 4 de abril de 2005 a Companhia concluiu a oferta global de ações (ver nota de 1). Uma
parcela desta oferta global resultou em oferta primária no total de 6.250.000 ações ordinárias, ao
preço unitário de emissão de R$ 21,62, o que resultou em uma integralização de capital de
R$ 135.125 mil. Como conseqüência desta emissão, o capital social da Companhia passou a ser
de R$ 180.337 mil, representados por 45.937.705 ações ordinárias, nominativas e escriturais.
No dia 28 de julho de 2005 o Conselho de Administração aprovou o aumento de capital social da
Companhia em R$ 28 mil, tendo sido emitidas 1.306 ações ordinárias escriturais, nominativas, sem
valor nominal e com os mesmos direitos assegurados às ações já emitidas nos Termos do
Regulamento do Novo Mercado, Bovespa, no Estatuto Social e Lei das Sociedades por Ações,
subscritas e integralizadas.
No dia 31 de agosto de 2005 o Conselho de Administração aprovou o aumento do capital social da
Companhia com a exclusão do direito de preferência, nos termos do parágrafo 4° do artigo 5° do
Estatuto Social, no valor de R$ 27 mil, tendo sido emitidas 1.252 ações ordinárias escriturais,
04/11/2005 20:07:52
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nominativas, sem valor nominal, subscritas e integralizadas na forma como segue: (a) neste ato, a
quantia de R$ 5,4 mil, à vista, em moeda corrente nacional; (b) quatro parcelas sucessivas e
mensais, com vencimento todo o último dia útil de cada mês, no valor de R$ 5,4 mil cada, em
moeda corrente nacional, com início no mês de setembro do corrente ano, ao preço de emissão de
R$ 21,62 por cada Ação, nos termos do Programa de Opções de Compra de Ações da
Companhia, aprovado na reunião deste Conselho realizada em 28 de Abril de 2005. As ações
emitidas terão os mesmos direitos assegurados às ações já existentes e participarão de forma
integral em eventuais dividendos e/ou juros sobre capital próprio que vierem a ser declarado pela
Companhia, a partir desta data. Em decorrência do aumento ora homologado, o capital social
subscrito da Companhia passa a ser de R$ 180.392 mil, dividido em 45.940.263 ações, todas
ordinárias escriturais, nominativas e sem valor nominal.
(b)

Opção de compra de ações

Em Assembléia Geral Extraordinária realizada no dia 7 de março de 2005, a Companhia aprovou
um plano de opções de compra pelo qual o Conselho de Administração poderá outorgar opções
aos administradores, gerentes e alguns empregados, de subscrever/adquirir ações da Companhia
até o limite de 5% do total de ações do capital da Companhia existente na data de concessão de
cada programa. Pelo programa em vigor, os participantes poderão adquirir a um preço e prazo
previamente estabelecido, ações ordinárias nominativas mediante a observância de certos termos
e condições. Os participantes do programa adquirirão o direito ao exercício integral da opção após
um período de até quatro anos.
(c)

Estatuto Social

Em 7 de março de 2005, através de Assembléia Geral Extraordinária, a Companhia teve o seu
Estatuto Social alterado com a finalidade principal de adaptá-lo às Regras do Novo Mercado, que é
um segmento diferenciado da Bolsa de Valores de São Paulo – Bovespa com padrões mais rígidos
de governança corporativa e divulgação de informações, no qual os acionistas e membros da
administração da Companhia escolheram aderir. Como resultado o Estatuto Social contempla
algumas características próprias, tais como:
-

-

Realização de ofertas públicas de colocação de ações por meio de mecanismos que
favoreçam a dispersão do capital;
Manutenção em circulação de uma parcela mínima de ações representando 25% do
capital;
Extensão para todos os acionistas das mesmas condições obtidas pelos controladores no
caso de venda da Companhia;
Conselho de Administração com cinco membros no mínimo e mandato unificado de um
ano;
Divulgação de balanço anual seguindo as normas do US GAAP ou IFRS;
Introdução de melhorias nas informações prestadas trimestralmente;
Obrigatoriedade de realização de uma oferta de compra de todas as ações em circulação,
pelo valor econômico, nas hipóteses de fechamento do capital ou cancelamento do registro
de negociação do Novo Mercado;
Informar negociações envolvendo ativos e derivativos da emissão da Companhia por parte
de acionistas controladores ou administradores da empresa;

04/11/2005 20:07:52
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- Apresentação da demonstrações de fluxo de caixa;
- Adesão à Câmara de Arbitragem do Mercado para resolução de conflitos societários.
Além destas características especiais do Regulamento do Novo Mercado o Estatuto Social
contempla características especiais que impede que se faça o registro de ações nas seguintes
situações:
- para os adquirentes do poder de controle, enquanto não subscreverem o Termo de
Anuência ao Regulamento do Novo Mercado, bem como o Termo de Anuência ao
Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado; ou
- para o nome de acionista que se formar titular de 5% ou mais das ações representativas
do capital social da Companhia enquanto este acionista não assinar o termo de Anuência
do requerimento da Câmara de Arbitragem do Mercado, dispensada tal assinatura quando
a detenção das ações decorrer de participação do acionista em processo de distribuição
pública ou negociação em bolsa de valores.
(d)

Destinação do lucro líquido do exercício

O lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação:
.

5% para constituição da reserva legal, até atingir 20% do capital social.

.

O valor necessário, quando for o caso, para a constituição da reserva para contingência.

.

O valor necessário para o pagamento do dividendo obrigatório.

16

Programa de participação nos lucros

A Companhia visando atender o disposto na Medida Provisória no. 794/94 e medidas provisórias
posteriores, juntamente com seus funcionários com intermédio e concordância do Sindicato dos
Empregados do Comércio de São Paulo, firmaram a implantação do Programa de Participação nos
Lucros e Resultados.
17

Instrumentos financeiros

A Companhia avaliou seus ativos e passivos em relação aos valores de mercado/realização, por
meio de informações disponíveis e metodologias de avaliação estabelecidas pela administração.
Entretanto, tanto a interpretação dos dados de mercado quanto a seleção de métodos de avaliação
requerem considerável julgamento e razoáveis estimativas para produzir o valor de realização mais
adequado. Conseqüentemente, as estimativas apresentadas não indicam, necessariamente, os
montantes que poderão ser realizados no mercado corrente. O uso de diferentes hipóteses e/ou
metodologia para estimativas pode ter um efeito material nos valores de realização estimados.
Os principais instrumentos financeiros ativos e passivos da Companhia na data base estão
descritos a seguir, bem como os critérios para sua valorização e avaliação:

04/11/2005 20:07:52
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(a)
Caixa e bancos, aplicações financeiras, contas a receber, outros circulantes e contas
a pagar
Os valores contabilizados aproximam-se dos de realização.
(b)

Financiamentos

Em razão da captação de recursos através da abertura de capital, a Companhia adotou como
estratégia a amortização de todos os seus financiamentos.
(c)

Risco com taxa de juros e taxa de câmbio

Não tem sido política da Companhia a prática de operações envolvendo derivativos ou qualquer
outro instrumento para fazer 'hedge' contra os riscos de perdas por flutuações nas taxas de juros
ou taxas de câmbio.
(d)

Risco de crédito

O risco de crédito da Companhia é minimizado à medida que grande parte de sua carteira de
recebíveis é intermediada pelas empresas administradoras de cartão de crédito. Dessa forma, o
risco de inadimplência é transferido para as administradoras. A provisão para créditos de
liquidação duvidosa referente ao restante da carteira está constituída em montante considerado
suficiente para cobrir as prováveis perdas na realização desses créditos.
(e)

Derivativos

Não é política da Companhia a prática de operações envolvendo instrumentos financeiros
derivativos. Dessa forma, não existem instrumentos financeiros derivativos não registrados
contabilmente em 30 de setembro de 2005 e 2004.
18

Seguros

A Companhia busca no mercado coberturas compatíveis com seu porte e suas operações, sendo
estas contratadas por montantes consideradas suficientes pela administração para cobrir eventuais
sinistros, considerando a natureza da sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações e a
orientação de seu s consultores de seguros.
Em 30 de setembro de 2005 a Companhia possuía as seguintes principais apólices de seguro
contratadas com terceiros:
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Importância
segurada

Ramo
Incêndio de bens do imobilizado/avarias nos estoques
Despesas fixas
Equipamentos eletrônicos em leasing em poder de terceiros

53.085
20.000
2.000
75.085

19

Despesas extraordinárias

Conforme recomendado pelo IBRACON, através do pronunciamento “XIV – Receitas e Despesas –
Resultados”, a Companhia contabilizou como despesas extraordinárias (no grupo de despesas
operacionais) as despesas relacionadas com o processo de abertura de capital e acordo
trabalhista realizado com antigo funcionário, por se tratar de evento econômico aditivo ao
patrimônio líquido não decorrente de operações típicas da empresa no período contábil. Desta
forma, durante o período findo em 30 de setembro de 2005 os montantes registrados relativos a
estas despesas extraordinárias são as seguintes:
Período
3.984
613
490
8.876
270
341
421

Advogados , auditores e consultores
Viagens
Impressões
Comissão das corretoras
Publicações
Contribuições e taxas
Outras

14.995
20

Evento subseqüente

São Paulo, 31 de outubro de 2005 – Submarino S.A. (Bovespa: SUBA3) anuncia a compra de
100% da Ingresso.com, empresa líder em distribuição online de ingressos de cinema, teatro e
eventos de entretenimento. Com a aquisição, o Submarino entra em um novo e atrativo mercado e
traz um serviço diferenciado para sua base de clientes. O preço pago, ajustado pela posição de
caixa da Ingresso.com, foi de R$ 8,3 milhões, equivalente a 8,6x o EBITDA de 2004 e a 7,0x o
EBITDA projetado para 2005.
A Empresa
A Ingresso.com possui duas linhas de negócios:
•

Venda online de ingressos: Através de seu site (www.ingresso.com.br), a empresa distribui
ingressos de cinema, teatro e eventos de entretenimento, sendo atualmente a única que
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oferece venda de ingressos de cinema via internet. Em 2004, a empresa vendeu quase um
milhão de ingressos para sua base ativa de 131 mil clientes.
•

Automação de bilheterias para cinemas e casas de show: A Ingresso.com fornece
sistemas de automação para bilheterias de cinema, teatros e casas de show. Atualmente, este
sistema é utilizado em 881 salas de cinema, as quais representam 70% dos ingressos
vendidos no Brasil.

Em 2004, a Ingresso.com obteve um faturamento de R$ 4 milhões, o que representa um
crescimento de 77% em relação a 2003. Neste mesmo ano, o EBITDA foi R$ 969 mil (margem de
28,3% em relação à receita líquida).

Demonstrações Interinas das Mutações do Patrimônio Líquido (Anexo I)
Capital
social

Capital a
Prejuízos
integralizar acumulados

Total

Em 31 de dezembro de 2003
Lucro do semestre

12.271

(12.638)
704

(367)
704

Em 30 de junho de 2004
Lucro do trimestre

12.271

(11.934)
2.067

337
2.067

Em 30 de setembro de 2004
Lucro do trimestre

12.271

(9.867)
3.619

2.404
3.619

Em 31 de dezembro de 2004
Subscrições e integralizações de
capital
Prejuízo do semestre

12.271

(6.248)

6.023

(2.526)

168.066
(2.526)

168.066

Em 30 de junho de 2005
Subscrições e integralizações de
capital
Lucro do trimestre

180.337
55

Em 30 de setembro de 2005

180.392
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171.563
39

8.606

8.606

(168)

180.208

(16)

(16)
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Demonstrações Interinas das Origens e Aplicações de Recursos dos Trimestres e
períodos findos em 30 de setembro (Anexo II)
Trimestres

Composição dos recursos originados
das (aplicações nas) operações sociais
Lucro líquido do trimestre / período
Despesas (receitas) que não afetam o
capital circulante
Depreciações e amortizações
Valor residual do ativo imobilizado baixado
Juros sobre os parcelamentos de
impostos de longo prazo
Juros sobre empréstimo de partes
Relacionadas
Provisão para contingências

Origem dos recursos
Das operações sociais
Dos acionistas
Subscrição e Integralização de capital
De terceiros
Empréstimos e financiamentos
Redução do realizável a longo prazo

Períodos

2005

2004

2005

2004

8.606

2.067

6.080

2.771

978

971

3.097
10

2.605

100

7

342

(15)
199

(30)

(45)
199

9.584

3.322

9.164

5.872

9.584

3.322

9.164

5.872

39

168.105
18.091
1.555

18.425
81

9.623

21.413

178.824

24.378

48
2.224

60
810

154
5.181

2.642

31

718
1.489

160
13.706
140

2.329
5.803

Total das aplicações

2.303

3.077

19.341

10.774

Aumento no capital circulante

7.320

18.336

159.483

13.604

Total dos recursos obtidos
Aplicações dos recursos
No realizável a longo prazo
No ativo permanente
Por redução do exigível a longo prazo
para o passivo circulante
Parcelamentos de impostos e
encargos sociais
Empréstimos e financiamentos
Provisão para contingências
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Trimestres

Períodos

2005

2004

2005

2004

247.701
223.159

93.140
80.968

247.701
132.120

93.140
73.547

24.542

12.172

115.581

19.593

80.341
63.119

83.895
90.059

80.341
124.243

83.895
77.906

17.222

(6.164)

(43.902)

5.989

7.320

18.336

159.483

13.604

Aumento no capital circulante
Ativo circulante
No fim do trimestre/período
No início do trimestre/período

Passivo circulante
No fim do trimestre/período
No início do trimestre/período

Aumento no capital circulante
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Demonstrações interinas do fluxo de caixa dos trimestre findos em 30 de setembro de 2005
Anexo (III)
Atividades operacionais

2005

2004

Lucro líquido do exercício
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa líquido consumido
pelas atividades operacionais
Depreciações e amortizações
Valor residual do ativo imobilizado baixado
Provisão para devedores duvidosos
Provisão para perdas com estoques
Juros incorridos de empréstimos e financiamentos
Juros sobre empréstimos de partes relacionadas
Receitas Financeiras

8.606

2.067

978

(2.743)

971
(4)
152
131
3.395
(15)
(251)

7.289

6.446

Contas a receber
Estoques
Despesas pagas antecipadamente
Outros
Fornecedores
Contas a pagar
Parcelamentos de impostos e encargos sociais
Salários e encargos sociais a pagar
Impostos a recolher
Demais contas a pagar

(31.231)
(11.333)
(98)
690
17.440
(874)
850
6
(231)

(7.014)
(4.634)
(15)
(564)
2.714
171
(694)
1.009
184
770

Caixa líquido gerados pelas atividades operacionais

(17.492)

(1.627)

Aquisições de máquinas e equipamentos
Aquisições de máquinas e equipamentos de informática
Softwares
Outras

(62)
(548)
(1.067)
(547)

(216)
(248)
(281)
(65)

Caixa líquido gerados pelas atividades de investimento

(2.224)

(810)

103
180
165

Aumento (redução):

Atividades de investimento
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Atividades de financiamento
Empréstimos tomados
Pagamentos de empréstimos
Juros pagos por empréstimos
Juros pagos antecipadamente
Aumento (redução) do realizável a longo prazo
Aumento (redução) do exigível a longo prazo
Integralização de Capital
Receitas Financeiras

39
2.743

251

Caixa líquido gerados pelas atividades de financiamento

2.728

2.402

(16.988)

(27)

Caixa e equivalentes no início do trimestre

64.731

140

Caixa e equivalentes no final do trimestre

47.743

113

(16.988)

(27)

Aumento (redução ) do caixa
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Lucro do Submarino aumentou em 316% no terceiro trimestre 2005
São Paulo, 07 de Novembro de 2005 - O Submarino S.A. (Bovespa: SUBA3), empresa líder dentre
aquelas que operam exclusivamente no varejo eletrônico (pure-player) no Brasil, anuncia hoje seus
resultados do 3T05. O Submarino construiu uma marca forte e uma base de clientes premium
oferecendo um sortimento abrangente de produtos e qualidade no atendimento ao cliente. Através
de seu site na Internet, www.submarino.com.br, oferece mais de 700.000 itens, em 24 categorias de
produtos, de mais de 1.100 fornecedores. As demonstrações financeiras da Companhia são
elaboradas de acordo com práticas contábeis adotadas no Brasil, baseada na Lei das Sociedades
por Ações, nas regras regulamentações da CVM e nos padrões/regras de contabilidade emitidas
pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (“GAAP Brasileiro”).
Destaques do período
9

A receita bruta foi de R$ 156,5 milhões (US$ 66,9 milhões) no trimestre (3T05) e R$ 383,0
milhões (US$ 153,8 milhões) no acumulado até setembro de 2005 (9M05), representando um
crescimento de 71% e 63%, respectivamente, quando comparadas aos mesmos períodos de
2004. Ressaltamos o crescimento de 54% em nossa base de clientes ativos e crescimento de
15% no ticket médio.

9

O EBITDA1 foi de R$ 10,4 milhões (US$ 4,4 milhões) no 3T05 e R$ 28,3 milhões (US$ 11,4
milhões) nos 9M05, representando um crescimento de 58% e 75%, respectivamente, quando
comparados aos mesmos períodos do ano anterior.

9

O lucro líquido foi de R$ 8,6 milhões (US$ 3,7 milhões) no 3T05, representando um
crescimento de 316% sobre o montante de R$ 2,1 milhões (US$ 0,7 milhão) registrados no
3T04. Este é o maior lucro trimestral da história da Companhia.

9

Continuamos investindo na ampliação da capacidade de processamento, antecipando nossa
trajetória de crescimento. Aumentamos a capacidade de processamento de pedidos,
ampliando nosso sistema de entrada de pedidos (integrado ao ERP da Oracle) e implantando
um novo sistema de relacionamento de clientes (CRM fornecido pela Siemens).

9

A categoria de perfumes lançada em julho teve desempenho melhor do que o esperado,
registrando lucratividade três semanas após seu lançamento. Também reformulamos a loja
de jóias e relógios e estamos no processo de ampliar o sortimento destas categorias.

9

Investimos na campanha “Pode Imaginar. Aqui Tem” durante o trimestre, com veiculações em
revistas, jornais e cinema. Estamos satisfeitos com o resultado preliminar da campanha, que
ajudou a ressaltar o amplo sortimento do Submarino, e por ser uma campanha offline, ela
teve o objetivo de atrair novos clientes para a experiência de compra pela Internet.

9

Anunciamos a compra de 100% da Ingresso.com, empresa líder em distribuição online de
ingressos de cinema, teatro e eventos de entretenimento. Com a aquisição o Submarino entre
em um novo e atrativo mercado e adiciona um serviço diferenciado para sua base de clientes.

1

EBITDA (LAJIDA – lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização e excluindo despesas
extraordinárias) é apresentado como informação adicional porque acreditamos tratar-se de um indicador importante de
nosso desempenho operacional, além de ser útil para a comparação de nosso desempenho com outras companhias do
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setor de varejo eletrônico. No entanto, nenhum número deverá ser considerado isoladamente como um substituto para o
lucro líquido apurado de acordo com o US GAAP ou Legislação Societária (BR GAAP) ou ainda, como uma medida da
lucratividade da Companhia. Além disso, nossos cálculos podem não ser comparáveis a outras medidas similares adotadas
por outras companhias.

Aquisições
A Ingresso.com, empresa líder em distribuição online de ingressos de cinema, teatro e eventos de
entretenimento, passa a ser uma companhia do Submarino. Com a aquisição, o Submarino entra
em um novo e atrativo mercado e adiciona um serviço diferenciado para sua base de clientes. As
principais razões que motivaram a aquisição são:
Teremos uma oferta diferenciada para nossos clientes. Atualmente, a Ingresso.com é líder na
venda de ingressos de cinema pela internet no Brasil. Além de oferecermos o maior sortimento de
livros, música e DVDs, poderemos oferecer para nosso cliente o conforto de comprar ingressos em
sua casa. A demanda de ingressos nos dará rica informação sobre as preferências de nossos
clientes, o que nos ajudará a oferecer-lhes sugestões customizadas. Oferecer uma experiência de
compra única, sempre encantando nossos clientes, é uma prioridade no Submarino.
Entraremos em um novo mercado atrativo. A venda de ingressos é um mercado de R$ 1 bilhão
por ano com penetração online incipiente. O mercado onde a Ingresso.com atua crescerá pelo
aumento natural da demanda de ingressos, mas principalmente pelo aumento da penetração
online, que atualmente é de 1%. O consumo de ingressos está concentrado nas classes A e B, que
em sua maior parte, já tem acesso à internet.
Acreditamos que através de uma divulgação maior possamos ampliar a porcentagem de ingressos
que são vendidos pela internet, especialmente considerando que a baixa penetração nas salas de
cinema gera longas filas e freqüentes sold outs em filmes blockbuster. Além de cinemas,
acreditamos que a Ingresso.com possa aumentar o volume de ingressos de outros eventos e
desenvolver mecanismos para venda através de meios eletrônicos alternativos (venda por celular,
por exemplo).
Obteremos sinergias de venda. Os usuários da Ingresso.com (131 mil usuários ativos no final de
2004) representam potenciais clientes para adquirir os produtos do Submarino. Adicionalmente, os
clientes do Submarino (cerca de 1,2 milhão de clientes ativos) também poderão utilizar os serviços
da Ingresso.com.
Contaremos com uma equipe diferenciada. A Empresa possui um time altamente qualificado,
com experiência comprovada no mercado de distribuição de ingressos.
O preço pago pelo Ingresso.com foi de R$ 8,3 milhões (preço base, equivalente ao preço de R$
8,8 milhões menos a posição de caixa de R$ 0,5 milhão) mais um adicional de até R$ 2,1 milhões
a ser pago em dezembro de 2007, caso a companhia supere substancialmente as premissas
financeiras utilizadas para justificar o preço base. O preço base é equivalente a 7,0x o EBITDA
projetado para 2005.
Receitas e lucro bruto
A receita bruta da Companhia foi de R$ 156,5 milhões no trimestre (3T05) e R$ 383,0 milhões nos
nove meses deste ano (9M05), representando um crescimento de 71% e 63%, respectivamente,
quando comparados aos mesmos períodos de 2004.
04/11/2005 20:08:09
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O forte incremento das receitas decorre do aumento da quantidade de pessoas que compram pela
Internet. No 3T05, nosso crescimento foi ocasionado pelo forte crescimento de nossa base de
clientes ativos, que alcançou 1,2 milhão de pessoas, representando uma evolução de 54% em
relação ao ano anterior. Adicionalmente, o ticket médio teve aumento de 15%, alcançando R$ 233
por pedido. O aumento do ticket médio se deve a crescente participação de produtos eletrônicos
(incluindo linha branca e informática) no mix de nossas vendas. Acreditamos que as vendas de
eletrônicos beneficiar-se-ão do ciclo de queda de juros que se inicia no Brasil.
O lucro bruto foi de R$ 31,0 milhões (27,1% da receita líquida) no 3T05, e R$ 78,4 milhões (28,0%
da receita líquida) nos 9M05, representando um crescimento de 66% e 61%, respectivamente. A
margem bruta se manteve estável quando comparada ao 3T04. Apesar da melhora de margem em
quase todas as categorias de produto, o aumento da participação da linha de eletrônicos em nosso
mix de venda proporcionou uma margem média menor como percentual da receita líquida, porém
um lucro bruto maior. A mudança de mix, dado maior retorno em termos do lucro bruto por pedido,
é positiva sob o ponto de vista de lucratividade no longo prazo.
Despesas operacionais
Despesas com Vendas
As despesas com vendas foram de R$ 18,5 milhões no 3T05 e R$ 44,4 milhões nos 9M05,
representando 16,2% e 15,8% das vendas líquidas, respectivamente. No 3T04 e 9M04, as
despesas com vendas representaram 13,9% e 14,6% das vendas líquidas. Especificamente no
3T05, as despesas de marketing tiveram um incremento em relação ao 3T04 devido à campanha
de marketing offline. No 3T05, as despesas brutas de marketing (antes de verbas cooperadas de
fornecedores), representaram 3,9% das vendas líquidas comparadas a 2,3% no 3T04. Excluindo o
aumento líquido de 2,5% sobre a receita líquida relacionado ao aumento nas despesas de
marketing, as despesas de venda no 3T05 seriam de 13,7% das vendas líquidas.
Acreditamos que o investimento adicional em marketing ajudou em nosso crescimento através da
rápida conquista de clientes. O custo de aquisição por cliente (antes de verbas cooperadas de
fornecedores) ainda é menor quando comparado ao lucro bruto obtido na primeira compra de um
novo cliente. Apesar dos resultados positivos, acreditamos que existe espaço para aumentarmos a
produtividade de nosso investimento em comunicação offline.
Os custos relacionados a frete grátis (conforme tabela a seguir) não tiveram grandes alterações
como percentual da receita líquida, e seguem a sazonalidade de nosso negócio, com leve aumento
em atividade promocional no segundo semestre.
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Em setembro, os funcionários dos correios estiveram em greve por nove dias. Nossa equipe de
operações, trabalhando com nossos outros parceiros de entrega, conseguiu atender todos os
pedidos minimizando o impacto para nossos clientes e em nossas vendas.
Despesas gerais e administrativas
As despesas gerais e administrativas diminuíram em relação ao ano anterior, pois no 3T05
totalizaram R$ 2,0 milhões e no 3T04 totalizaram R$ 2,3 milhões, representando 1,7% e 3,3% das
receitas líquidas, respectivamente. Nos 9M05, as despesas gerais e administrativas totalizaram R$
5,2 milhões comparadas com R$ 5,5 milhões nos 9M04, representando 1,8% e 3,0% das receitas
líquidas, respectivamente. Destacamos mais uma vez que a redução das despesas gerais e
administrativas como percentual das receitas líquidas demonstram os significativos ganhos de
escala do nosso modelo de negócio.
Resultado financeiro
No 3T05, as despesas financeiras totalizaram R$ 1,0 milhão, inferiores aos R$ 4,1 milhões do
3T04, representando uma redução de 75%. Tal redução decorre basicamente do pagamento dos
empréstimos e financiamentos. Nos 9M05, as despesas financeiras totalizaram R$ 8,8 milhões,
comparáveis aos R$ 10,9 milhões registrados nos 9M04.
As receitas financeiras no 3T05 totalizaram R$ 2,7 milhões, superiores aos R$ 0,3 milhão no 3T04,
superando as despesas financeiras em R$ 1,7 milhão, como resultado das aplicações financeiras
dos recursos remanescentes da oferta pública concomitante a abertura de capital da Companhia,
após o pagamento dos empréstimos e financiamentos.
O resultado financeiro líquido no 3T05 foi positivo em R$ 1,7 milhão contra um resultado negativo
de R$ 3,9 milhões no 3T04. Nos 9M05, o resultado financeiro foi negativo em R$ 1,5 milhão contra
um resultado financeiro negativo de R$ 10,3 milhões nos 9M04.
EBITDA, lucro líquido e resultado líquido por ação
O EBITDA cresceu 58% no 3T05 quando comparado com o mesmo período do ano anterior,
atingindo R$ 10,4 milhões. O EBITDA no 3T05 representa 9,1% das vendas líquidas, inferior aos
9,4% das vendas líquidas obtidas no 3T04, principalmente devido aos custos da campanha de
marketing offline. Excluindo o efeito do aumento da despesa de marketing quando comparado ao
3T04, o EBITDA representaria 11,6% das vendas líquidas.
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Nos 9M05, o EBITDA apresentou crescimento de 75% quando comparado ao mesmo período do
ano anterior, atingindo R$ 28,3 milhões. O EBITDA nos 9M05 representa 10,1% das vendas
líquidas, contra 8,8% no 9M04.
O lucro líquido no 3T05 foi de R$ 8,6 milhões, enquanto que no 3T04 foi de R$ 2,1 milhões. O lucro
líquido nos 9M05 foi de R$ 6,1 milhões, enquanto que nos 9M04 foi de R$ 2,8 milhões. O lucro
líquido por ação no 3T05 foi de R$ 0,19, comparado a um lucro por ação de R$ 0,17 no 3T04.
Balanço
O balanço da Companhia continua a apresentar melhorias significativas neste trimestre. O saldo de
disponibilidades e contas a receber (que são altamente líquidos, por se tratarem basicamente de
contas a receber com administradoras de cartões de crédito) menos o endividamento, aumentou
de R$ 192,4 milhões para R$ 206,6 milhões, conforme demonstrado abaixo:

A Companhia não possuía ao final do 2T05 empréstimos e financiamentos relevantes. O
patrimônio líquido da Companhia passou de R$ 2,4 milhões no 3T04 para R$ 180,2 milhões neste
trimestre, principalmente em função do aporte de capital decorrente do processo de abertura de
capital.

O capital de giro da Companhia não teve grandes alterações (ajustadas pelo crescimento da
receita) quando comparado ao 3T04 e ao 2T05. O contas a receber aumentou levemente de 89
dias no 3T04 para 91 dias no 3T05, ficando praticamente no mesmo patamar do 2T05. Cabe
ressaltar que terminamos o 3T05 com somente R$ 2,3 milhões em contas a receber descontado,
comparado com R$ 23,0 milhões no 3T04.
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Os níveis de inventário e contas a pagar seguem a sazonalidade de nossas vendas mensais e não
apresentam grande variação (ajustada pelo crescimento da receita) quando comparado ao 3T04. O
aumento de prazo de fornecedores de 55 dias no 3T04 para 65 dias no 3T05, não representa um
aumento significativo nem permanente. Continuamos acreditando que melhoras importantes no
prazo de pagamento dependem de um aumento significativo de vendas em relação ao patamar
atual.
Fluxo de caixa
Caixa gerado nas atividades operacionais
O fluxo de caixa reflete a manutenção dos termos de capital de giro e o aumento na receita da
Companhia.
O caixa gerado nas atividades operacionais excluindo o efeito das variações nas contas de
desconto de recebíveis, por se tratar, na verdade, de uma atividade de financiamento, foi negativo
em R$ 14,7 milhões no 3T05 e negativo em R$ 4,9 milhões no 3T04. Incluindo as atividades de
investimento, a geração livre de caixa foi negativa R$ 19,7 milhões no 3T05 e negativa R$ 2,4
milhões no 3T04.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
O caixa líquido utilizado nas atividades de investimento foi R$ 2,2 milhões no 3T05 contra R$ 0,8
milhão no 3T04. Os investimentos do 3T05 estão relacionados à compra de servidores para
atender ao volume projetado para este Natal, a atualização de sistemas de processamento de
pedidos e novo CRM. Estamos em linha com nosso guidance de investimentos totais de R$ 6,0
milhões em 2006.
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento
Não houve transações relevantes que afetassem as atividades de financiamento durante o 3T05.
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Eventos para discussão dos resultados do 3T05
Teleconferência em Português:
Hoje, 7 de novembro, às 10h00 Brasília (7:00 a.m. US EST)
Número de Conexão: (11) 2101-1490
Código: Submarino
Teleconferência em Inglês:
Hoje, 7 de novembro, às 12h00 Brasília (9:00 a.m. US EST)
Número de Conexão: +1 (973) 409-9258
Código: Submarino

Dólar médio utilizado: R$ 2,34 para o 3T05; R$ 2,97 para 3T04; R$ 2,49 para o 9M05 e R$ 2,97 para 9M04.
Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base
crenças e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre
eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos
membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia.
As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados
operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras
"acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes.
As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e
suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os
resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou
sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão
além da capacidade de controle ou previsão da Submarino.
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Anexo I – Demonstrações de resultado
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Anexo II – Balanço patrimonial
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Anexo III – Fluxo de caixa
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17.01 - RELATÓRIO DA REVISÃO ESPECIAL - SEM RESSALVA
Aos Administradores e Acionistas Submarino S.A.
1

Efetuamos revisões limitadas das informações contábeis contidas nas Informações
Trimestrais - ITR da Submarino S.A. referentes aos trimestres e períodos findos em 30 de
setembro e 30 de junho de 2005 e 30 de setembro de 2004, elaboradas sob a
responsabilidade de sua administração.

2

Nossas revisões foram efetuadas de acordo com as normas específicas estabelecidas pelo
IBRACON - Instituto dos Auditores Independentes do Brasil em conjunto com o Conselho
Federal de Contabilidade - CFC, e consistiram, principalmente, em: (a) indagação e
discussão com os administradores responsáveis pelas áreas contábil, financeira e
operacional da companhia, quanto aos principais critérios adotados na elaboração das
informações trimestrais e (b) revisão das informações relevantes e dos eventos
subseqüentes que tenham, ou possam vir a ter, efeitos relevantes sobre a posição
financeira e as operações da companhia.

3

Com base em nossas revisões limitadas, não temos conhecimento de qualquer
modificação relevante que deva ser feita nas informações trimestrais acima referidas, para
que estas estejam de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis à
preparação das informações trimestrais, de forma condizente com as normas expedidas
pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

São Paulo, 13 de outubro de 2005, exceto quanto à nota explicativa 20 às informações trimestrais,
cuja data é 31 de outubro de 2005
PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

Timothy Leonard
Contador CRC 1PA003866/O-9 "T" SP
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