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SUPERAÇÃO! Possivelmente essa é uma das palavras que podemos usar
para falar sobre esse ano de 2020. Tivemos o melhor resultado de nossa
história¹! Novamente com o COMPROMETIMENTO de nossa EQUIPE, além
da parceria e suporte de nossos FORNECEDORES e CLIENTES. Somos mais do
que um time, somos uma grande família!

(Em R$ milhões)   12M2020  12M2019 

      
Quantidade Total de Lojas Físicas                   152                   140  
Área Total de Vendas (m2)             713.589             640.218  
Área Média de Vendas por Loja (m2)                4.695                4.573  
Same-Store Sales   -3,8%  32,5% 
Receita Bruta        10.519.971        10.532.861  
Receita Bruta por m2 de Área de Venda (R$ mil)                2.241                2.303  
Receita líquida          7.958.042          7.903.514  
Lucro Bruto          2.687.228          2.682.707  
Margem Bruta   33,8%  33,9% 
EBITDA          1.609.697          1.105.791  
Margem EBITDA %   20,2%  14,0% 

(+/-) Pagamento do Passivo de Arrendamento             (338.620)           (274.400) 
EBITDA Ajustado          1.271.077            831.391  
Margem EBITDA Ajustada %   16,0%  10,5% 
Lucro Líquido   499.415             428.424  
Margem Líquida %   6,3%  5,4% 

(+/-) Exclusão do Efeito IFRS 16 – CPC 06 (R2)               (80.950)             (69.662) 
(+/-) Despesas Financeiras FIDC             (555.519)           (406.656) 
(+/-) Impacto Fiscal              216.399             168.820  

Lucro Líquido Ajustado   919.485             735.922  
Margem Lucro Líquido Ajustado %   11,6%  9,3% 
Resultado Líquido Operacional Ajustado - NOPLAT         1.318.210                  976.235  
Capital de Giro (Estoques + Contas a Receber - Fornecedores)            800.060                   1.639.893  
Imobilizado e Intangível          1.161.222             805.936  
Capital Total Investido          1.961.282         2.445.829  
ROIC   67,2%  39,9% 
Dívida bruta          2.649.302          1.789.341  
Caixa e equivalentes de caixa          2.716.334             838.250  
Dívida Líquida              (67.032)            951.091  

 

Superamos em 24,95%% o Lucro Líquido Ajustado se compararmos com o
ano de 2019, alcançamos o valor de R$ 919 milhões. Mesmo no desafio que
foi o ano, superamos os 11 dígitos de faturamento, alcançando o valor de
R$ 10,5 bilhões de Receita Bruta e com EBITDA ajustado de R$ 1.271
milhões, variação de 52,88% comparado ao mesmo período de 2019. Ou
seja, mesmo o faturamento ter igualado o ano anterior, melhoramos
expressivamente nosso resultado.
Fechamos o ano de 2020 com um caixa de R$ 2,7 bilhões, valor mais alto de
nossa história. Além de R$ 0,8 bilhões a receber de cartões bandeirado e R$
1,9 bilhões a receber de nossos clientes no Cartão Havan.

Alcançamos a marca de 150 megalojas com a inauguração em Belém do
Pará em outubro de 2020, inauguração que nos surpreendeu e superou
todas as expectativas, em relação à presença de nossos clientes e em
vendas. Fechamos o ano com 153 megalojas (152 Mega Lojas Físicas, mais
nosso e-commerce) em 16 estados e Distrito Federal, em 124 cidades
diferentes com ao menos uma megaloja. Mesmo com a pandemia, foram
12 lojas inauguradas nesse ano de 2020, sendo 4 inauguradas quarto
trimestre de 2020.

Agradecimentos

O excelente resultado alcançado em 2020, um dos anos mais desafiadores
da economia no mundo só nos foi possível graças aos nossos pilares de
COLABORADORES, FORNECEDORES e CLIENTES, então devemos ressaltar,
somos seus FÃS! E vale mais uma vez agradecer.

MUITO OBRIGADO aos nossos COLABORADORES, que fizeram um esforço
sobre-humano para termos nossas despesas controladas, mantendo a
beleza de nossas lojas, com produtividade e eficiência. Destacamos que
adotamos as normas vigentes de manutenção de empregos por causa da
pandemia, mantendo nossos colaboradores vinculados para manter seus
empregos e apoiá-los nesse período muito desafiador.

MUITO OBRIGADO aos nossos FORNECEDORES, que no começo da
pandemia, sem hesitação, foram mais uma vez nossos parceiros e atuaram
em conjunto conosco para garantirmos, a saúde da HAVAN e seu futuro no
momento de maior incerteza que passamos.

MUITO OBRIGADO aos nossos CLIENTES, que continuaram sendo nossos
clientes, algumas vezes usando novas maneiras, agora digitais, outras em
nossas lojas, tomando os devidos cuidados, conseguindo ter algum lazer
nesse ano tão diferente que foi 2020.

(Em R$ milhões)   12M2020  12M2019 

      
Lucro Líquido Ajustado   919.485  735.922  

(+) Receitas Financeiras FIDC – Juros cobrados   140.248   141.306  
(-) Perdas de Créditos   (319.578)  (165.867) 
(-) Impacto Fiscal   60.972   8.351  

Lucro Líquido Ajustado dos Impactos FIDC   801.127   719.712  
 

Destacamos que a Havan S.A. vende os recebíveis do cartão Havan para o
Havan Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (“FIDC”), empresa
considerada partes relacionadas através dos seus investidores, caso a
Companhia não vendesse os títulos e utiliza-se o mesmo método de
reconhecimento para esses títulos obteríamos um resultado consolidado
expresso da seguinte forma:

Perspectivas para 2021

Em nosso planejamento para 2021, vamos ultrapassar as 170 megalojas,
com entrada em novos estados, como Amazonas, Maranhão, Paraíba, Piauí,
Rio Grande do Norte e Sergipe, continuaremos na contínua busca de
superações e quebrando fronteiras. Nossa meta de faturamento é superar
os R$ 15 bilhões, avançando nas vendas por canais digitais, onde queremos
ultrapassar a barreira do R$ 1 bilhão.
Continuamos ACREDITANDO no Brasil, por isso queremos continuar a
inaugurar novas megalojas em diversas cidades, gerando emprego e
oportunidade para todos, assim como proporcionar prazer em comprar
para nossos clientes e suas famílias.

Análise da Carteira e Perdas de Crédito

Com os riscos inerentes a carteira de crédito, revolucionamos nossas
políticas de créditos e metodologia de cobrança. Implantamos novas
políticas de crédito específica por região e filial, antes adotávamos uma
política padrão para todas as filiais. Melhoramos nossas ferramentas de
anti-fraudes e os robôs foram calibrados para tomarem a decisão e atuarem
de forma mais assertiva. Os birôs de créditos foram calibrados para
atenderem de acordo com suas performances, sendo desafiado e analisado
o modelo de tempos em tempos. Passamos a utilizar estatísticas e também
os indicadores do cadastro positivo. Para as reanálises passamos a utilizar o
Behavior onde avaliamos o comportamento interno do cliente para tomada
de decisão sobre o limite adequando.
Além de termos uma análise melhor de crédito, reforçarmos e evoluímos
nosso departamento de cobrança, nos adequando a nova realidade digital,
incluindo robôs para fazerem os primeiros contatos com nossos clientes.
Acima de tudo melhoramos nosso ERP para gerar relatórios tempestivos,
facilitando o gerenciamento das informações, análises de comportamento e
viabilizando a tomada de decisão.
Destacamos que as perdas incorridas no ano de 2020 foram acima de
nossos históricos, devido principalmente aos impactos da COVID-19 que
gerou um recesso em nossa economia nacional e mundial. Tomamos
diversas medidas, destacadas anteriormente, para diminuirmos nossos
riscos de perdas. A seguir demonstramos a evolução as perdas incorridas a
cada trimestre, o qual destacamos que temos melhora significativas no 4º
trimestre de 2020 (em milhares de R$):

 Consolidado 

 31/12/2020  31/12/2019 

    
Empréstimos e financiamentos (circulante) 811.053  929.882 
Empréstimos e financiamentos (não circulante) 1.838.249  859.459 
Dívida bruta 2.649.302  1.789.341 
(-) Caixa e equivalentes de caixa 1.946.577  314.836 
(-) Aplicações financeiras 741.863  517.057 
(-) Instrumentos financeiros 27.894  6.357 
Dívida líquida (67.032)  951.091 
Total do patrimônio líquido 1.321.122   741.388 
Dívida líquida e patrimônio líquido 1.254.090   1.692.479 
Quociente de alavancagem -5%  56% 

 

Endividamento/Disponibilidades Líquidas

Com os desafios do ano de 2020 a Havan reorganizou seu endividamento e
melhorou o endividamento líquido e o índice de liquidez, esta medida foi
necessária devido aos impactos da COVID-19 e a necessidade de fluxo de
caixa para continuar investindo em novas lojas e viabilizando crédito para
nossos clientes.

¹Considerando Lucro Líquido e EBITDA ajustados.

Período  
Perdas Incorridas 

(Havan+FIDIC) 
Multas e Juros Mora 

(Havan+FIDC) 
1º Trimestre 211.168 109.832 
2º Trimestre 167.614 34.387 
3º Trimestre 141.194 67.243 
4º Trimestre 102.201 85.006 
Total de 2020 622.177 296.468 

 


