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Valid apresenta Receita Líquida de R$ 463,7 milhões e 
totaliza EBITDA1 de R$ 60,2 milhões no 1T20. 
 

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2020 – A Valid (B³: VLID3 - ON) anuncia hoje os resultados do primeiro trimestre de 2020 (1T20). As 

informações financeiras e operacionais a seguir são apresentadas em base consolidada, de acordo com as normas internacionais de 

relatório financeiro IFRS. 

 

Receita Líquida 

 

• Apresentamos um crescimento de 8,6% na comparação com o 1T19 (R$ 463,7 milhões vs.                            

R$ 426,8 milhões). Principalmente devido ao crescimento de Receita na divisão de Meios de 

Pagamento. 

• As operações no exterior apresentaram crescimento de 5,7% no 1T20 vs. 1T19 (US$ 54 milhões vs. US$ 

51,1 milhões) e representaram 51,8% da Receita Líquida Consolidada da Companhia, contra 45,9% no 

primeiro trimestre do ano anterior. 

EBITDA¹ 

• Apresentamos um EBITDA1 de R$ 60,2 milhões no 1T20, 10,3% abaixo do 1T19, principalmente devido 

a uma redução de 55,7% do EBITDA na divisão de Mobile, que foi mais afetada pelos impactos do 

COVID-19 no primeiro trimestre do ano, principalmente no mês de fevereiro, devido a terceirização 

de grande parte da produção de SIM Cards ser realizada na Ásia.  No mês de março já começamos a 

observar os resultados da divisão retornando para patamares mais normalizados.  

• Além disso, também sofremos o impacto no mês de março da paralisação total da emissão de 

documentos a partir do dia 23/03, que ocasionou, ao final do mês em uma redução de 300 mil 

documentos emitidos no Brasil contra o mesmo período do ano anterior.  

Novas Plataformas  

• A Agrotopus foi escolhida pela maior aceleradora de startups do Vale do Silício, a Plug and Play Tech 

Center, para participar do seu programa Food&Agtech. Com isso, a Agrotopus terá a oportunidade de 

se envolver com a rede de parceiros corporativos da aceleradora, investidores que demandam 

inovações para o agronegócio, apresentando a sua capacidade de transformação no campo. 
 

• Ao longo do ano já começamos a trabalhar na execução das primeiras POCs juntos aos potenciais 

clientes da BluPay. 

Eventos Subsequentes  

• Aquisição do controle da Estacionamento Digital, com desembolso inicial no valor aproximado de          

R$ 4,9 milhões, onde R$ 3,4 milhões já foram pagos a título de adiantamento de participação.  

 

• Em abril realizamos captação de R$ 218 milhões para reforço de caixa, em dívidas de curto prazo, e 

entre refinanciamento e captação em dólar, o montante de USD 57,8 milhões, para o período de 2021 

a 2022, dos quais USD 38,5 milhões venciam em 2020. 

RESULTADOS 

1T 2020 

¹ EBITDA Ajustado. Para mais detalhes, vide página 17. 



Prezados,  

 

Começamos o ano de 2020 com uma dinâmica muito boa de resultados, porém, a expansão do Coronavírus  

nos levou a encerrarmos o 1T20 muito aquém das nossas expectativas. Nossas operações no Brasil e nos 

Estados Unidos tiveram um início de ano muito forte, sendo impactadas pela pandemia somente na última 

quinzena do trimestre. Já na Ásia, a paralisação das atividades na região ocorreu ao longo dos meses de janeiro 

e fevereiro, retomando a volumes normalizados em março.    

Devido aos impactos da Pandemia, desde o dia 18/03, adotamos uma série de medidas visando proteger a 

saúde e a segurança de nossos funcionários, tais como: colocar mais de 50% do quadro de funcionários em 

regime de home office ou férias, afastamento das gestantes, dos maiores de 60 anos, dos imunodeprimidos e 

dos diabéticos, proibição de viagens nacionais e internacionais, além do aumento da higienização das fábricas 

no Brasil e EUA uma vez que as mesmas não sofreram interrupções e continuam em operação. 

Adotamos também, inúmeras medidas extraordinárias: (i) postergação para 10/12/20 da segunda parcela 

do pagamento de juros sobre capital próprio, no valor líquido de R$ 22,2 milhões, que seria pago aos acionistas 

em 03 de abril, (ii) férias antecipadas para aproximadamente 3 mil funcionários e, ao final desse período, 

suspensão temporária do contrato de trabalho de aproximadamente 2,5 mil funcionários conforme Medida 

Provisória 936/2020, e (iii) redução do salário do Diretor Presidente, Diretores Executivos e membros do 

Conselho de Administração pelo período de 90 dias.  

Fora o cenário do business tradicional impactado pelo Coronavírus, continuamos trabalhando e estamos 

acelerando o desenvolvimento das oportunidades que temos com as novas plataformas digitais.  

Como temos informado a vocês, durante 2019 avançamos no desenvolvimento das novas plataformas para 

ofertar os serviços core da Valid de forma digital, e conseguimos destacar algumas iniciativas que estão 

avançando fortemente no cenário atual: (i) migração da impressão da fatura impressa para fatura digital, (ii) 

conclusão e entrega da plataforma de Direct Trade -  plataforma segura para a comercialização da produção 

agrícola – onde teremos a transação dos nossos primeiros lotes de café na safra de 2020, (iii) novas 

oportunidades dentro do nosso business de Certificação Digital, através de soluções de assinatura digital e  

validação da identidade, garantindo  maior segurança nas transações Online, componente essencial de 

ambientes digitais, (iv) VIDaaS (Valid Identity as a Service): plataforma de identificação segura para facilitar a 

vida do cidadão, uma vez que a identidade pertence ao próprio, ele poderá utilizá-la com total mobilidade 

(Celular, desktops e laptops) de forma amigável e segura. Já estamos em entendimentos para que seu uso seja 

adotado para garantir a integridade na assinatura de prontuários médicos e teleconsultas, por exemplo, 

aliando-se às soluções de certificação digital. Além disso, seguimos extremamente confiantes com a estratégia 

de entrada no ecossistema de Pagamento Instantâneo através da aquisição da BluPay, anunciada em 

dezembro de 2019. 

Com esse cenário, encerramos o primeiro trimestre com um crescimento de receita de 8,6% (R$ 463,7 milhões 

vs. R$ 426,8 milhões) e EBITDA Ajustado de R$ 60,2 milhões, uma queda de 10,3% na comparação com o 1T19 

(R$ 67,1 milhões), principalmente devido ao impacto na divisão de Mobile com a interrupção temporária da 

operação na Ásia e também maior impacto no mês de março com a paralisação total de emissão de 

documentos no Brasil a partir do dia 23/03.  

RESULTADOS 
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Também estamos anunciando hoje a aquisição do controle da Estacionamento Digital com desembolso inicial 

no valor aproximado de R$ 4,9 milhões, onde R$ 3,4 milhões já foram pagos a título de adiantamento de 

participação. A empresa é credenciada para prestar o serviço de gestão de vagas públicas em Belo Horizonte, 

Salvador e Fortaleza. No total, 24 cidades brasileiras já contam com a solução da startup.  

Essa aquisição amplia o nosso portfólio de soluções para Gestão de Cidades Inteligentes, que hoje já conta 

com uma oferta única com uso intensivo de tecnologia e inteligência que proporciona diversos benefícios para 

os municípios e também para os cidadãos. Estes benefícios são alcançados sistematizando toda a estrutura 

física da cidade, identificando com segurança cada cidadão e integrando os sistemas públicos onde cidadãos e 

ativos se relacionam com o governo.  

Com a aquisição reforçamos a nossa presença junto aos municípios brasileiros, que teve início com o nosso 

projeto em São Caetano do Sul, e agora passamos a adicionar ao nosso portfólio mais uma ferramenta para 

auxiliar as prefeituras na gestão dos municípios, contribuindo para um melhor planejamento da infraestrutura 

e mobilidade urbana, além de funcionalidades para motoristas com um aplicativo que os auxilia na localização 

e pagamento de vagas. 

 
Através do aplicativo da Estacionamento Digital, o usuário tem acesso às vagas disponíveis, e pode comprar 

direito de tempo de uso através de múltiplas formas, como por exemplo, via carteira virtual, parquímetros, 

pontos de venda do comércio local e dos próprios monitores da operação. A cidade então passa a contar com 

um melhor gerenciamento sobre o controle de vagas, graças ao sistema de monitoramento inteligente que 

identifica o uso regular das vagas pelos veículos. 

Com relação ao caixa da companhia, finalizamos o 1T20 com R$ 333,9 milhões versus R$ 318,5 milhões em 

dezembro de 2019. Além disso, trabalhamos, ao longo do mês de abril, para captar R$ 218 milhões em dívidas 

de curto prazo, visando reforçar o caixa para atravessar este momento adverso. Concluímos em maio, entre 

refinanciamento e captação em dólar, o montante de USD 57,8 milhões, para o período de 2021 a 2022, dos 

quais USD 38,5 milhões venciam em 2020.   

O ano de 2020 não está se mostrando um ano fácil, dado que fomos atingidos por um fator externo de 

dimensões globais, no entanto, seguimos confiantes dos frutos da estratégia que temos traçado e continuamos 

focados na busca incansável por eficiência e redução de custos.  

Agradecemos novamente pela confiança depositada em nosso corpo executivo e em nosso time de 

colaboradores, que seguem comprometidos com a evolução e entrega dos objetivos da Valid.  

RESULTADOS 
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1T19 1T20 Var. %

Receita de venda líquida 426,8 463,7 8,6%

Custo dos bens e/ou serviços vendidos (334,1) (376,9) 12,8%

Lucro Bruto 92,7 86,8 -6,4%

Despesas com vendas (33,6) (36,9) 9,8%

Despesas gerais e administrativas (20,8) (19,9) -4,3%

Outras receitas (despesas) operacionais (4,4) 2,6 -159,1%

Resultado de equivalência patrimonial (0,2) (0,2) 0,0%

Lucro antes do resultado financeiro 33,7 32,4 -3,9%

Receitas financeiras 13,6 15,9 16,9%

Despesas financeiras (24,3) (39,9) 64,2%

Lucro (prejuízo) antes do IR e CSLL 23,0 8,4 -63,5%

Imposto de renda e contribuição social correntes (8,7) (7,9) -9,2%

Imposto de renda e contribuição social diferidos (0,2) 0,5 -350,0%

Lucro (prejuízo) do período 14,1 1,0 -92,9%

Resultado atribuível a

Acionistas controladores 13,7 2,1 -84,7%

Acionistas não controladores 0,4 (1,1) -375,0%

Lucro líquido do período 13,7 2,1 -84,7%

   (+) Participações dos não Controladores 0,4 (1,1)

   (+) Imposto de renda e contribuição social 8,9 7,4

   (+) Despesas/(receitas) financeiras 10,7 24,0

   (+) Depreciação e amortização 32,8 34,4

EBITDA 66,5 66,8 0,5%

   (+) Outras (receitas) Despesas operacionais 4,4 (2,6)

   (+) Depreciação e amortização (4,0) (4,2)

   (+/-) Equivalência patrimonial 0,2 0,2

EBITDA AJUSTADO 67,1 60,2 -10,3%

Resultados Consolidados (R$ milhões)

Reconciliação do EBITDA (R$ milhões) 

RESULTADOS 
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• RECEITA LÍQUIDA 

A Receita Líquida total da Companhia atingiu R$ 463,7 milhões no primeiro trimestre de 2020, um crescimento 

de 8,6% na comparação com o 1T19, principalmente por um crescimento de 44% da Receita Líquida da divisão 

de Meios de Pagamentos, que apresentou crescimento tanto na região de LATAM quanto nos Estados Unidos.  

 

Totalizamos uma Receita Líquida Consolidada, em dólares, de US$ 104,3 milhões* com as operações no exterior 

representando 51,8% desse total e também um crescimento de 5,7% contra o 1T19 (US$ 54 milhões vs. US$ 51,1 

milhões).  

 

Segue abaixo o breakdown da Receita Líquida Consolidada entre R$ e US$: 

 

 

 

O bom balanceamento entre as Receitas da Companhia entre o Brasil (R$) e Exterior (US$) nos conferem, de 

certa forma, um hedge natural, mas não totalmente imune às variações cambiais que precisam ser 

acompanhadas de perto constantemente. 

 

• LUCRO LÍQUIDO 

Apresentamos um Lucro Líquido de R$ 2,1 milhões, 84,7% abaixo do Lucro Líquido apresentado no 1T19 devido 

principalmente a um aumento da despesa financeira em R$ 15,6 milhões referente a: (i) variação cambial de 

ativos e passivos das subsidiárias no exterior referentes a operações intercompany; (ii) impacto na Valid 

Indonésia relativo a variação cambial na conta de impostos a recuperar. Essa variação cambial no resultado do 

trimestre ainda não afetou o caixa da Companhia e, ocorrendo uma valorização das moedas emergentes nos 

próximos meses, é possível reverter parte deste resultado negativo.  

 

Abaixo, apresentamos o Resultado Financeiro do 1T20: 

  

 

 

 

 

 

48,2%
51,8%

R$

US$ (USA, EMEAA
& LATAM)

RESULTADOS 

1T 2020 

Resultado Financeiro 1T20 1T19

Aplicação financeira 3.227 3.033

Empréstimo financiamento e debêntures e arrendamento 

IFRS 16 e leasing
-10.825 -12.419

Juros sobre arrendamento IFRS16 e leasing -1.642 -1.838

Juros e variação cambial -12.815 1.632

Outros -1.931 -1.136

Total -23.986 -10.728

*Receita em USD é calculada mensalmente com taxa média do mês corrente. 



• EBITDA  

Apresentamos no primeiro trimestre um EBITDA de R$ 60,2 milhões, 10,3% abaixo do 1T19. E margem EBITDA 

Consolidada de 13,0%, 2,8 p.p. abaixo do 1T19.  A redução se deve principalmente a uma redução de 55,7% na 

divisão de Mobile, explicada principalmente por: (i) um excelente mix de vendas no 1T19, que já era previsto 

que não se repetisse para o 1T20 e (ii) impacto do COVID-19 com interrupção temporária das operações na 

Ásia, principalmente no mês de fevereiro, e um aumento de custo relacionados ao frete aéreo de SIM Cards.  

  

É importante reforçar que apesar de apresentarmos uma redução de 10,3% no volume de emissão de 

documentos no Brasil, devido principalmente a paralisação das operações em 23/03, apresentamos margem 

EBITDA no 1T20 0,5 p.p. acima daquela apresentada no 1T19 devido a excelentes resultados nos dois primeiros 

meses do ano, quando ainda não havíamos sido afetados pelos efeitos do COVID-19. 
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Apresentamos no 1T20 uma Receita de R$ 143,8 milhões, uma queda de 7,6% quando comparada ao 1T19. Essa 

queda é explicada principalmente pela redução de volume na emissão de documento nas operações no Brasil 

e também nos Estados Unidos que foram impactadas com a paralisação total a partir de 23/03 devido às 

medidas implementadas pelos Estados no combate ao COVID-19. O mês de março foi o mês mais afetado, 

apresentando, no Brasil, uma queda de 17,4% do volume na comparação com o mesmo período do ano 

passado, uma redução de emissão de 300 mil documentos.  

 

Totalizamos um EBITDA de R$ 43,0 milhões no 1T20, contra R$ 45,8 milhões no 1T19, uma redução de 6,1% 

na comparação entre os períodos, já refletindo os impactos de redução do volume principalmente no mês de 

março, e margem de 29,9%, 0,5 p.p. acima devido a uma excelente performance da divisão nos meses de 

janeiro e fevereiro. 

 

Diversas medidas foram adotadas a partir da data de paralisação da operação, entre elas férias antecipadas para 

aproximadamente 3 mil funcionários que trabalham na divisão e, ao final desse período, suspensão do 

contrato de trabalho de aproximadamente 2,5 mil funcionários conforme Medida Provisória 936/2020.   

 

O estado de Goiás retornou às atividades de emissão de documentos em 22/04 e já está operando com 80% do 

volume médio diário, principalmente para renovações de documentos e também tivemos o retorno da emissão 

no Paraná no dia 28/04 com uma curva de crescimento de volume parecida com a que observamos em Goiás 

no começo da reabertura dos sites de emissão. Estamos acompanhando de perto todas as medidas adotadas 

nos 12 estados que temos operação. 

 

Apesar da paralisação da emissão de documentos, reforçamos que a operação do selo água, que foi 

responsável por um faturamento de R$ 17 milhões em 2019 segue sem interrupção. Hoje estamos presentes 

em 11 estados, atendendo mais de 750 clientes e, até a presente data, com boas perspectivas de crescimento 

para o ano de 2020. Iniciamos em maio a operação do selo digital em Goiás e também do o selo físico no Mato 

Grosso. 

 

 

R$ milhões 1T19 1T20 Variação

Receita 155,7 143,8 -7,6%

ID (R$) 136,6 130,2 -4,7%

Certificadora (R$) 19,1 13,6 -28,8%

EBITDA 45,8 43,0 -6,1%

Margem EBITDA 29,4% 29,9% 0,5 p.p.

Volume ID (milhões) 6,6 5,9 -10,6%

Volume Certificados (mil) 158,0 179,6 13,7%

RESULTADOS 

1T 2020 



Anunciamos hoje a aquisição do controle da Estacionamento Digital com desembolso inicial no valor 

aproximado de R$4,9 milhões, onde R$ 3,4 milhões já foram pagos a título de adiantamento de participação. A 

aquisição tem o objetivo de complementar a ampliar o nosso portfólio de Gestão de Cidades Inteligentes. Já 

temos hoje soluções que melhoraram sensivelmente a infraestrutura de serviços e da gestão pública, e agora 

passamos a oferecer nesse portfólio também um melhor controle da mobilidade urbana.  
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A divisão de Mobile apresentou no 1T20 Receita Líquida de US$ 16,8 milhões, 37,3% abaixo do apresentado 

no 1T19, explicado principalmente pela redução do volume em 36% em relação ao ano anterior devido aos 

impactos do COVID-19. Terceirizamos grande parte da produção de SIM Cards na Ásia e a divisão foi impactada 

pela interrupção temporária da operação, principalmente no mês de fevereiro. 

 

Encerramos o trimestre com um EBITDA de US$ 1,8 milhões, 64,7% inferior e margem 7,6 p.p. abaixo na 

comparação entre os períodos explicado principalmente por uma diferente composição de mix de vendas, 

onde foi apresentado no 1T19 uma melhor diversificação do mix de vendas resultando em uma margem de 

18,9%, superior à margem esperada para a divisão. Além disso, tivemos o impacto do COVID-19 com a 

paralisação produção e também no aumento do custo do frete aéreo, que ainda tem se colocado como um 

desafio para a divisão apesar do retorno de quase 100% da produção na região asiática. 

 

 

  

R$ milhões 1T19 1T20 Var. %

Receita 101,5 75,4 -25,7%

EBITDA 19,2 8,5 -55,7%

Margem EBITDA 18,9% 11,3% -7,6 p.p.

Volume (milhões) 84,4 54,0 -36,0%

US$ milhões 1T19 1T20 Var. %

Receita 26,8 16,8 -37,3%

EBITDA 5,1 1,8 -64,7%

RESULTADOS 
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A Receita Líquida do trimestre totalizou de R$ 244,5 milhões, 44,1% acima do 1T19. O resultado é consequência 

de um melhor mix de vendas nas regiões em que atuamos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. 

 

Totalizamos um EBITDA de R$ 8,7 milhões no 1T20, 314,3% acima do 1T19 com margem de 3,6%, 2,4 p.p. acima 

do mesmo período em 2019, mesmo com o impacto de: (i) um custo mais alto em aproximadamente R$ 2,9 

milhões relativos à operação de provas, uma vez que a Receita atrelada a essa operação só acontece no segundo 

trimestre; e (ii) forte redução nas vendas do business de Data, com os pequenos e médio varejistas sofrendo 

diretamente com a parada da economia americana em função do COVID-19.  

 

Na comparação com o 4T19, apresentamos uma redução de 9,3% da Receita Líquida da divisão e 63,2% do 

EBITDA, principalmente devido a contribuição positiva do resultado dos exames nacionais, que ocorreram no 

segundo semestre do ano passado.  

 

A divisão como um todo foi a menos afetada pelo COVID-19 visto que não tivemos paralisação total das 

operações, apenas pontuais, e também algum impacto de reduçao de volume, principalmente na primeira via 

de cartões. Mas vale reforçar que temos apresentado uma boa dinâmica da operação sem interrupção de 

demanda por parte dos nossos clientes. 

 

Apesar de um volume em LATAM 40,6% abaixo do mesmo período do ano anterior, apresentamos nesse 

trimestre um melhor mix de vendas com uma composição maior dos cartões dual interface. 

 

Além do business tradicional, seguimos extremamente confiantes com a estratégia de entrada no ecossistema 

de Pagamento Instantâneo através da aquisição da BluPay, anunciada em dezembro de 2019. A BluPay, é uma 

fintech especializada em transações financeiras que vai atuar no processamento de transações atendendo a 

modelagem da arquitetura do pagamento instantâneo. Assim passamos a atuar também no core transacional 

de pagamentos e não só na emissão da mídia de pagamento (cartões físicos). 

 

 

 

 

 

R$ milhões 1T19 1T20 Var. %

Receita 169,7 244,5 44,1%

EBITDA 2,1 8,7 314,3%

Margem EBITDA 1,2% 3,6% 2,4 p.p.

Volume LATAM (milhões) 40,9 24,3 -40,6%

Volume EUA (milhões) 33,9 46,9 38,3%

RESULTADOS 

1T 2020 



Apresentamos no 1T20 uma geração de caixa operacional positiva no montante de R$ 38,7 milhões contra R$ 

43,4 milhões no 1T19. 

 

Durante o trimestre, tivemos um gasto de R$ 19,7 milhões em CAPEX contra R$ 18,8 milhões no 1T19. 

 

As principais movimentações em atividades de financiamento estão sendo destacadas abaixo: 

 

• Captação de empréstimo: R$ 13,7 milhões; 

• Pagamento de juros sobre capital próprio: R$ 22,2 milhões; 

• Pagamento de leasing, debêntures, financiamentos, empréstimo e arrendamento: R$ 11,9 milhões; e 

• Pagamentos de juros sobre financiamento, empréstimos e debêntures: R$ 3,4 milhões. 

 

 

 

 
 

 
   

318,5
333,9

38,7
13,7

-22,2 -11,9 -3,6
-23,0 -3,4 -0,5

27,6
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Gerado
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debêntures,
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RESULTADOS 

1T 2020 



Abaixo, apresentamos a composição atual da dívida da Companhia e ratificamos que no 1T20 os indicadores 
financeiros da Companhia ficaram em consonância com os Covenants: 
 
 

   
 
 
     *Considerando títulos de valores mobiliários de CP  
      **Dívida líquida dividida pelo EBITDA menor ou igual a três; 
      ***EBITDA dividido pelas despesas financeiras líquidas maior ou igual a 1,75 
 

 
Empréstimos, Financiamentos e Leasing em aberto: 
 

    

    

Dívida Bruta (R$ MM) R$ 989,2

Caixa* (R$ MM) R$ 333,9

Dívida Líquida (R$ MM) R$ 655,3

Dívida Líquida/EBITDA** 2,4x

EBITDA/Despesas Financeiras Líquidas*** 3,9x

COVENANTS FINANCEIROS

PERFIL DA DÍVIDA

Descrição Empréstimo Empréstimo Empréstimo

Tomador Valid USA Valid USA Valid USA

Valor total US$12.000 mil US$14.000 mil U$4.000 mil (Conta Garantida)

Data de vencimento abr/22 mai/22 jul/19

Remuneração Libor + 2,25% a.a. Libor + 1,98% a.a. Drawdon + 2,65% a.a.

Garantia Valid S.A. Valid S.A. Valid S.A.

Amortização do principal Anual (a partir de Março/21) Anual (a partir de Maio de 2020) Agosto e Setembro de 2018

Pagamento de juros Semestral (a partir de Setembro/19) Trimestral (a partir de agosto de 2019) N/A

R$ R$ 62.245.767,83 R$ 73.207.707,97 R$ 10.438.644,35 

U$ 11.973.333,30 14.081.925,86 2.007.933,59

Descrição Empréstimo Empréstimo Empréstimo

Tomador Valid Espanha Valid Espanha Valid Espanha 

Valor total US$38.889mil US$50.000 mil EUR13.000 mil

Data de vencimento mai/22 mai/22 abr/22

Remuneração 5,20% a.a. 6,55% a.a 2,42% a.a.

Garantia Valid S.A Valid S.A. Valid S.A.

Amortização do principal Semestral (a partir de maio 22) Semestral a partir maio/19 Anual 01/04/2022

Pagamento de juros Semestral ( a partir de novembro de 2019) Semestral a partir de nov/17 Anual ( a partir de maio de 2020)

R$ R$ 207.449.958,03 R$ 190.437.259,24 R$ 76.136.168,41 

U$ USD 39.904.198,75 USD 36.631.707,78 USD 14.645.232,16

Descrição Empréstimo

Tomador Valid A/S

Valor total US$1.095

Data de vencimento jul/20

Remuneração Libor +2,75% 

Garantia Valid S.A.

Amortização do principal jul/20

Pagamento de juros jul/20

R$ 5.695.933,98

U$ USD 1.095.645,83
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Debêntures: 
 

   

 

Atualmente, a dívida atrelada ao dólar americano corresponde a 63% do total. Abaixo, apresentamos o 

cronograma de amortização da dívida consolidada e também da dívida em R$ e US$ na posição em 31/03/2020:  

  

 

Concluímos no início de maio de 2020 o refinanciamento da dívida fora do Brasil em dólares americanos e 

também trabalhamos na captação de R$ 218 milhões para reforço de caixa, somando-se aos R$ 333,9 milhões 

de caixa ao final do 1T20.  

 

 

 

 

 

 

  

Debêntures 7ª emissão-24/05/2018

Data da aprovação RCA em 21/05/2018

Quantidade 36.000,00 debêntures simples não conversíveis em ações

Valor nominal unitário R$10.000

Valor total R$360.000.000

Espécie e série Espécie quirografária de série única

Data de vencimento 04/06/2023

Remuneração 115,0% da Taxa média DI acumulada

Garantia Sem garantia real

Amortização do principal 4 Parcela anuais (a partir de jun/20) 

Semestral, a partir de dez/18

“Rating ” pela Moody’s N/A

Principal R$ 360.000.000,00 

Pagamento de juros

93,6

90,0 90,0 90,0

2020 2021 2022 2023

Dívida atrelada a R$

39,6

42,5

38,2

2020 2021 2022

Dívida atrelada a US$

299,6
311,0

288,6

90,0

2020 2021 2022 2023

Dívida total consolidada em R$ + juros apropriados até 31/03
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• DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO 

No da 11/11/19 anunciamos o pagamento aos acionistas de juros sobre capital próprio no valor bruto de R$ 

49,2 milhões correspondentes a R$ 0,70 por ação. O pagamento será realizado em 2 parcelas iguais no valor de 

R$ 0,35 por ação, sendo a 1ª já realizada em 03/01/2020, e no dia 31/03/20 anunciamos a postergação do 

pagamento referente a 2ª parcela para o dia 10/12/20.  

 

  

   

•  PROGRAMA DE RECOMPRA DE AÇÕES  

Encerramos o 1T20 com 1.345.458 ações mantidas em tesouraria, que representam 1,89% do total das ações 

da Companhia. 425.000 destas ações foram compradas, ao longo do 1T20, no âmbito do Plano de Recompra 

aberto em 12 de novembro de 2019, que estará em vigor até 12/05/2021 com quantidade máxima autorizada 

para recompra de até 1.000.000 (um milhão) de ações ordinárias. 

 

• DESEMPENHO DAS AÇÕES  
 

As ações da Valid (VLID3) estão listadas no Novo Mercado da B3 desde abril de 2006. No dia 31 de março de 

2020, os papéis foram cotados a R$ 9,26 e encerramos o trimestre com uma queda de 45,5%, acompanhando 

a tendência do mercado nos últimos meses. 
 

O volume financeiro médio diário no trimestre foi de R$ 13,1 milhões. O gráfico abaixo demonstra o 

desempenho das ações da Valid durante o 1T20: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EVENTO DATA EXERCÍCIO POSIÇÃO ACIONÁRIA DATA PAGAMENTO VALOR BRUTO POR AÇÃO R$ VALOR BRUTO R$

JCP 21/09/2018 2018 26/09/2018 11/10/2018 0,235290 16.565.774,59

JCP 11/12/2018 2018 14/12/2018 10/01/2019 0,588230 41.414.436,47

JCP 11/11/2019 2019 14/11/2019 03/01/2020 0,350000 24.606.589,70

JCP 11/11/2019 2019 14/11/2019 10/12/2020 0,350000 24.606.589,70
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Resultados financeiros (R$ milhões)

Receita líquida 426,8 463,7 8,6%

EBITDA Ajustado ¹ 67,1 60,2 -10,3%

Margem EBITDA Ajustado 15,7% 13,0% -2,7p.p.

Lucro Líquido do Período 13,7 2,1 -84,7%

Margem líquida 3,2% 0,5% -2,7p.p.

Reconciliação do EBITDA (R$ milhões) 

Lucro líquido do período 13,7 2,1

   (+) Participações dos não Controladores 0,4 -1,1

   (+) Imposto de renda e contribuição social 8,9 7,4

   (+) Despesas/(receitas) financeiras 10,7 24,0

   (+) Depreciação e amortização 32,8 34,4

EBITDA 66,5 66,8

   (+) Outras (receitas) Despesas operacionais 4,4 -2,6

   (+) Depreciação e amortização 
2

-4,0 -4,2

   (+/-) Equivalência patrimonial 0,2 0,2

EBITDA AJUSTADO 67,1 60,2

Sistemas de Identificação (R$ milhões)

Receita líquida 155,7 143,8 -7,6%

    Receita líquida Identificação 136,6 130,2 -4,7%

    Receita líquida Certificadora 19,1 13,6 -28,8%

% da Receita líquida 36,5% 31,0% -5,5p.p.
EBITDA não recorrente

EBITDA Ajustado 45,8 43,0 -6,1%

Margem EBITDA 29,4% 29,9% 0,5p.p.

% do EBITDA total 68,3% 71,4% 3,1p.p.

Volume de vendas

    Volume Identificação  (em milhões) 6,6 5,9 -10,6%

    Volume Certificadora (em milhares) 158,0 179,6 13,7%

Mobile (R$ milhões)

Receita líquida 101,5 75,4 -25,7%

% da Receita líquida 23,8% 16,3% -7,5p.p.

EBITDA Ajustado 19,2 8,5 -55,7%

Margem EBITDA 18,9% 11,3% -7,6p.p.

% do EBITDA total 28,6% 14,1% -14,5p.p.

Volume de vendas (em milhões) 84,4 54,0 -36,0%

Meios de Pagamento (R$ milhões)

Receita líquida 169,7 244,5 44,1%

% da Receita líquida 39,8% 52,7% 12,9p.p.

EBITDA Ajustado 2,1 8,7 314,3%

Margem EBITDA 1,2% 3,6% 2,4p.p.
% do EBITDA total 3,1% 14,5% 11,4p.p.

Volume de vendas (em milhões) 74,8 71,2 -4,8%

1T19 Var.% RELEASE DE RESULTADOS 1T20

RESULTADOS 

1T 2020 

¹ O EBITDA e o EBITDA Ajustado não são medidas de desempenho financeiro segundo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, IFRS, ou US GAAP, tampouco devem ser considerados isoladamente, ou como uma alternativa ao lucro 

líquido, como medida de desempenho operacional, ou alternativa aos fluxos de caixa operacionais como medida de liquidez. De acordo com a Instrução CVM nº 527, de 4 de outubro de 2012, o cálculo do EBITDA não pode excluir 

quaisquer itens não recorrentes, não operacionais ou de operações descontinuadas e é obtido pelo resultado líquido do período, acrescido dos tributos sobre o lucro, das despesas financeiras líquidas das receitas financeiras e das 

depreciações, amortizações e exaustões. O EBITDA Ajustado é utilizado por nós como medida adicional de desempenho de nossas operações e não deve ser utilizado em substituição aos nossos resultados. O “EBITDA Ajustado” 

corresponde ao EBITDA ajustado por meio da eliminação dos efeitos de Outras (receitas) Despesas operacionais, Depreciação e amortização da administração, Efeitos de depreciação, amortização, despesas e impostos sobre equivalência 

patrimonial e Outras despesas não recorrentes.  Outras empresas podem calcular o EBITDA Ajustado de maneira diferente da nossa. O EBITDA Ajustado, dessa forma, apresenta limitações que prejudicam a sua utilização como medida 

da nossa lucratividade, em razão de não considerar determinados custos e despesas decorrentes dos nossos negócios, que poderiam afetar, de maneira significativa, os nossos lucros.  

2 depreciação e amortização da administração. 



  

  
 

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA

(Em R$ milhões)

1T19 1T20 1T19 1T20

Caixa gerado (consumido) pelas atividades operacionais 27,6 43,0 68,1 74,3

Lucro antes do imposto de renda e contibuição social 17,4 9,6 23,0 8,4

Ajustes ao lucro gerado pelas atividades operacioanais

  Depreciação 8,8           8,9 21,0          21,7          

  Baixa de itens de ativos imobilizado 0,3           5,3 1,0           5,9           

  Amortização 1,9           1,6 11,8          12,7          

  Atualização de depósito Judiciais (0,5) (0,2) (0,5) (0,2)

  Opções de outorgas reconhecidas 0,9           -             0,9           -             

  Provisões 0,2           0,4 -             1,0           

  Provisão para perdas sobre créditos (1,2) (0,1) (2,1) (0,3)

  Provisão para perdas de estoque -             -             -             0,2           

  Equivalência patrimonial (7,1) 13,4          0,2           0,2           

  Despesa de juros e baixa sobre debêntures e empréstimos e financiamentos 6,3           4,4           12,4          10,8          

  Outras obrigações de debêuntures 0,2           -             0,2           -             
  Outras variações cambiais (0,1) -             (0,5) 13,4          
  Juros e variação cambial e baixa de  arrendamentos 0,5           (0,3) 1,9           1,1           

  Juros e variação cambial sobre mútuos -             -             (1,2) (0,6)

Variações nos ativos e passivos 2,6 (54,3) (24,7) (35,6)

  Contas a receber de clientes 0,9           (28,7) (27,7) 17,4          

  Impostos a recuperar 7,5           (4,4) 7,2           32,7          

  Estoques 4,9           2,1           (15,8) (2,8)

  Depósitos judiciais 0,5           (0,1) 0,8           4,6           

  Outras contas a receber (4,6) (5,3) (0,3) (9,9)

  Fornecedores 2,2           (11,5) 25,0          (69,6)

  Salários, provisões e encargos sociais a recolher (7,1) (2,5) (8,1) (3,6)

  Impostos, taxas e contribuições a recolher 1,9           1,9           1,6           0,9           

  Adiantamento de clientes e outras contas a pagar 0,3           (1,3) 4,2           2,4           

  Pagamento para riscos trabalhistas, civeis e tributários (0,5) (0,2) (0,6) (0,2)

  Pagamento de IR e CSLL (3,4) (4,3) (11,0) (7,5)

 Caixa gerado (consumido)  pelas atividades operacionais 30,2 (11,3) 43,4 38,7

  Aquisição de imobilizado (9,0) (9,0) (10,1) (17,1)

  Aquisição de intangível (1,6) (1,4) (8,7) (2,6)

  Aumento de capital em controladas -               (29,9) -               -             

  Títulos e valores mobiliários (0,5) (0,5) (0,5) (0,5)

  Compra de 49% da Valid Card Manufacturing Taiwan -             -             -             (3,3)

 Caixa gerado pelas (aplicados nas atividades) investimentos (11,1) (40,8) (19,3) (23,5)

  Juros sobre capital próprio pagos líquidos (37,4) (22,2) (37,4) (22,2)

  Ações em tesouraria -             (3,6) -             (3,6)
  Pagamento de arrendamentos (1,3) (1,6) (5,4) (6,0)

  Pagamento de juros arrendamentos -             -             -             (1,3)

  Empréstimos -             17,1          13,7          

  Pagamento de empréstimos -             -             (20,1) (5,9)

  Pagamento de juros sobre empréstimos -             -             (0,8) (2,1)

Caixa gerado (consumido) atividades de financiamento (38,7) (27,4) (46,6) (27,4)

Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa (19,6) (79,5) (22,5) (12,2)

Saldos de caixa e equivalentes de caixa no início do período

Saldos de caixa e equivalente de caixa no início do período 198,9 206,4 311,6 318,5

Efeitos de mudanças de câmbio sobre saldo de caixa e equivalente de caixa -               -               1,7 27,6

mantido em moeda estrangeira

Saldos do caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 179,3 126,9 290,8 333,9

Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa (19,6) (79,5) (22,5) (12,2)

CONTROLADORA CONSOLIDADO
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Dez 19 Mar 20 Dez 19 Mar 20

Ativo

Circulante

  Caixa e equivalentes de caixa 206,4 126,9 318,5 333,9

  Contas a receber de clientes 143,9 173,4 395,5 437,6

  Créditos com partes relacionadas 5,2 6,2 -                   -                   

  Impostos a recuperar 20,7 25,4 80,0 59,3

  Estoques 90,9 88,9 227,0 264,8

  Outras ativos 6,3 11,3 61,1 85,9

473,4 432,1 1.082,1 1.181,5

Ativo disponível para Venda -                   -                   -                   -                   

473,4 432,1 1.082,1 1.181,5

Não Circulante

94,2 90,4 165,7 178,9

    Títulos e valores mobiliários 3,1 3,6 3,1 3,6

    Contas a receber de clientes 11,5 9,8 11,6 9,8

    Créditos com partes relacionadas -               -               2,0 2,6

    Depósitos judiciais 31,9 32,2 36,4 32,8

    Impostos a recuperar 21,1 21,0 21,5 21,3

    Imposto de renda e contribuição social diferidos 26,1 23,1 88,5 105,4

    Outras contas a receber 0,5 0,7 2,6 3,4

  Investimentos 829,6 990,1 44,6 56,2

  Imobilizado 221,0 217,8 453,8 503,0

  Intangível 28,0 28,1 772,2 914,8

1.172,8 1.326,4 1.436,3 1.652,9

Total do ativo 1.646,2 1.758,5 2.518,4 2.834,4

Dez 19 Mar 20 Dez 19 Mar 20

Passivo

Circulante

  Fornecedores 43,8 34,5 181,1 170,1

  Débitos com partes relacionadas 5,6 4,9 -                   -                   

  Empréstimos, financiamentos,debêntures e arrendamentos a pagar 96,1 99,8 275,6 366,3

  Salários, provisões e encargos sociais a recolher 35,4 32,9 67,0 70,6

  Impostos, taxas e contribuições a recolher 9,1 11,2 22,2 27,4

  Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a pagar 44,4 22,2 44,4 22,2

  Adiantamento de clientes e outras contas a pagar 14,3 13,1 41,6 50,9

248,7 218,6 631,9 707,5

Não Circulante

  Empréstimos, financiamentos,debêntures e arrendamentos a pagar 275,5 275,1 669,7 756,5

  Provisões 13,0 13,2 15,2 16,1

  Imposto de renda e contribuição social diferidos -                   -                   38,1 38,7

  Outras contas a pagar 10,2 10,2 46,5 56,6

298,7 298,5 769,5 867,9

Total do Passivo 547,4 517,1 1.401,4 1.575,4

Patimônio líquido 

  Capital social 904,5 904,5 904,5 904,5

  Reservas de capital e ações em tesouraria (3,5) (7,1) (3,5) (7,1)

  Reservas  de lucros 193,8 195,2 193,8 195,2

  Ajustes acumulados de conversão 4,0 146,7 4,0 146,7

  Lucro no período -                   2,1 -                   2,1

1.098,8 1.241,4 1.098,8 1.241,4

Participação não controladoras -                   -                   18,2             17,5

Total do patrimônio líquido 1.098,8 1.241,4 1.117,0 1.259,0

Total do passivo e patrimônio líquido 1.646,2 1.758,5 2.518,4 2.834,4

Controladora

ConsolidadoControladora

Consolidado

Balanço Patrimonial (em R$ milhões)
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RESULTADOS 

Valid presents Net Revenue of R$463.7 million and total 
EBITDA1 of R$60.2 million in 1Q20. 
 

Rio de Janeiro, May 21, 2020 – Valid (B³: VLID3 - ON) today announces the results for the first quarter of 2020 (1Q20). The following 

financial and operating information is presented on a consolidated basis in accordance with International Financial Reporting Standards 

(IFRS). 

 
Net Revenue 

 

• We recorded an 8.6% growth compared to 1Q19 (R$463.7 million vs. R$426.8 million). Mainly due to 

revenue growth in the Means of Payment division. 

• Foreign operations registered a 5.7% growth in 1Q20 vs. 1Q19 (US$54 million vs. US$51.1 million) and 

represented 51.8% of the Company's Consolidated Net Revenues, against 45.9% in the first quarter of last 

year. 

EBITDA¹ 

 

• We recorded an EBITDA1 of R$60.2 million in 1Q20, 10.3% below 1Q19, mainly due to a 55.7% reduction 

in EBITDA in the Mobile division, which was more affected by the impacts of COVID-19 in the first quarter 

of the year, mainly in February, due to the outsourcing of a large part of SIM Cards production in Asia. In 

March we already started to see the results of the division returning to more normalized levels.  

• In addition, we also suffered the impact of the total stoppage of document issuance as of March 23, which 

resulted in a reduction of 300 thousand documents issued in Brazil against the same period of the previous 

year.  

New Platforms  

• Agrotopus was chosen by Silicon Valley's largest startups accelerator, Plug and Play Tech Center, to 

participate in its Food&Agtech program. With this, Agrotopus will have the opportunity to be engaged 

with the network of corporate partners of the accelerator, investors who demand innovations for 

agribusiness, presenting its capacity for transformation in the field. 

 

• Throughout the year we have already started working on the execution of the first POCs together with 

BluPay's potential clients. 

Subsequent Events  

• Acquisition of controlling stake in Estacionamento Digital, with an initial investment of approximately 

R$4.9 million, where R$3.4 million has already been paid in advance for participation. 

 

• In April, we raised R$218 million in short-term debt to reinforce cash, and between refinancing and 

funding in dollars, the amount of US$57.8 million for 2021 and 2022, of which US$38.5 million was due in 

2020.  

 

¹ Adjusted EBITDA. For details see the attachments. 
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Dear Sirs, 

 

We started 2020 with a very good dynamic of results, but the expansion of Coronavirus, led us to close 1Q20 far 

below our expectations. Our operations in Brazil and the United States had a very strong start to the year, being 

impacted by the pandemic only in the last fifteen days of the quarter. In Asia, activities in the region came to a 

standstill during January and February, returning to normal volumes in March.    

 

Due to the impacts of the Pandemic, since March 18, we adopted a series of measures to protect the health and 

safety of our employees, such as: placing more than 50% of our employees in home office or on vacation, removal 

of pregnant women, those over 60, immunosuppressed and diabetics, suspension of national and international 

travel, in addition to increased sanitization of the facilities in Brazil and the U.S. since they were not interrupted 

and are still in operation. 

We have also adopted numerous extraordinary measures: (i) postponement to December 10, 2020 of the second 

installment of the payment of interest on equity, in the net amount of R$22.2 million, which would be paid to 

shareholders on April 3, (ii) early vacation for approximately 3,000 employees and, at the end of this period, 

temporary suspension of the employment contract of approximately 2,500 employees under Provisional Measure 

936/2020, and (iii) reduction of the salary of the Chief Executive Officer, Executive Officers and members of the 

Board of Directors for a period of 90 days.  

Apart from the traditional business scenario impacted by Coronavirus, we continue to work and are accelerating 

the development of the existing opportunities with the new digital platforms.  

As we have informed you, during 2019 we advanced in the development of new platforms to offer Valid's core 

services digitally, and we were able to highlight some initiatives that are moving forward strongly in the current 

scenario: (i) migration of printed invoice printing to digital invoice, (ii) completion and delivery of the Direct Trade 

platform - secure platform for the marketing of agricultural production - where we will have the transaction of 

our first coffee lots in the 2020 harvest, (iii) new opportunities within our Digital Certification business, through 

digital signature solutions and identity validation, ensuring greater security in online transactions, an essential 

component of digital environments, (iv) VIDaaS (Valid Identity as a Service): secure identification platform to 

facilitate the citizen's life, since the identity belongs to himself, he will be able to use it with total mobility (mobile 

phone, desktops and laptops) in a friendly and secure way. We are already in agreement for its use to be adopted 

to ensure integrity in the signing of medical records and teleconsultations, for example, by combining digital 

certification solutions. In addition, we are extremely confident with the strategy of entering the Instant Payment 

ecosystem through the acquisition of BluPay, announced in December 2019. 

With this scenario, we ended the first quarter with a revenue growth of 8.6% (R$463.7 million vs. R$426.8 million) 

and Adjusted EBITDA of R$60.2 million, a 10.3% drop compared to 1Q19 (R$67.1 million), mainly due to the impact 

in the Mobile division with the temporary interruption of the operation in Asia and also greater impact in March 

with the total stoppage of document issuance in Brazil from March 23rd.  

We are also announcing today the acquisition of controlling stake in Estacionamento Digital with an initial 

disbursement of approximately R$4.9 million, where R$3.4 million has already been paid in advance for 

participation. The company is accredited to provide public parking spaces management services and today 24 

Brazilian cities already counts with the startup solution.  
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This acquisition expands our portfolio of solutions for Smart City Management, which today already has a unique 

offer with intensive use of technology and intelligence that provides several benefits for municipalities and also 

for citizens. These benefits are achieved by systematizing the entire physical structure of the city, safely identifying 

each citizen and integrating the public systems where citizens and assets relate to the government.  

With the acquisition we strengthened our presence in Brazilian municipalities, which began with our project in 

São Caetano do Sul, and now we are adding to our portfolio another tool to assist municipalities in their 

management, contributing to better planning of infrastructure and urban mobility, in addition to features for 

drivers with an application that helps them locate and pay for vacancies. 

Through the Estacionamento Digital application, the user has access to available parking spaces, and can buy 

direct time of use through multiple ways, for example, via virtual wallet, parking meters, points of sale of local 

commerce and the operation's own monitors. The city then has better management over the control of vacancies, 

thanks to the intelligent monitoring system that identifies the regular use of vacancies by vehicles. 

With regard to the company's cash flow, we ended 1Q20 with R$333,9 million versus R$318,5 million in December 

2019. In addition, we worked throughout the month of April to raise R$218 million in short-term debts, in order 

to strengthen our cash flow to get through this adverse moment, and between refinancing and funding, in dollars, 

the amount of US$57.8 million for 2021 and 2022, of which US$38.5 million was due in 2020. 

The year 2020 is not proving to be an easy one, as we have been hit by an external factor of global dimensions, 

however, we are confident of the results of the strategy we have outlined and continue to focus on the restless 

search for efficiency and cost reduction.  

We would like to thank you once again for your trust on our Board of Executive Officers and employees, who 

remain committed to improving and achieving Valid’s goals. 
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1Q19 1Q20 Var. %

Net sales revenue 426,8 463,7 8,6%

Costs of goods and/or services sold (334,1) (376,9) 12,8%

Gross profit 92,7 86,8 -6,4%

Selling expenses (33,6) (36,9) 9,8%

General and administrative expenses (20,8) (19,9) -4,3%

Other operating expenses (4,4) 2,6 -159,1%

Equity pickup (0,2) (0,2) 0,0%

Income before financial results 33,7 32,4 -3,9%

Finance income 13,6 15,9 16,9%

Finance costs (24,3) (39,9) 64,2%

Income (loss) before taxes on income 23,0 8,4 -63,5%

Current income tax and social contribution taxes (8,7) (7,9) -9,2%

Deferred income tax and social contribution taxes (0,2) 0,5 -350,0%

Net income for the period 14,1 1,0 -92,9%

Income (loss) attributable to:

Controlling shareholders 13,7 2,1 -84,7%

Noncontrolling Interest 0,4 (1,1) -375,0%

Income (loss) before taxes on income 13,7 2,1 -84,7%

   (+) Noncontrolling Interest 0,4 (1,1)

   (+) Income Tax and Social Contribuition 8,9 7,4

   (+) Financial Revenues / (Expenses) 10,7 24,0

   (+) Depreciation and amortization 32,8 34,4

EBITDA 66,5 66,8 0,5%

   (+) Others (income) operating expenses 4,4 (2,6)

   (+) Depreciation and amortization (4,0) (4,2)

   (+/-) Equity pickup 0,2 0,2

ADJUSTED EBITDA 67,1 60,2 -10,3%

CONSOLIDATED RESULTS (R$ million)

EBITDA Reconciliation (R$ million)
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• NET REVENUE 

The Company's total Net Revenue reached R$463.7 million in the first quarter of 2020, an increase of 8.6% compared 

to 1Q19, mainly due to a 44% growth in the Net Revenue of the Means of Payment division, which recorded growth 

both in the LATAM region and in the United States.  

 

We totaled a Consolidated Net Revenue, in dollars, of US$104.3 million* with operations abroad representing 51.8% 

of this total and also a 5.7% growth against 1Q19 (US$54 million vs. US$51.1 million). 

 

The breakdown of Consolidated Net Revenues between R$ and US$ follows below: 

 

 

The good balance between the Company's revenues between Brazil (R$) and abroad (US$) gives us, in a way, a 

natural hedge, but not entirely unaffected by the exchange rate variations that need to be constantly monitored. 

 

• NET PROFIT 

We present a Net Income of R$2.1 million, 84.7% below 1Q19 due mainly to an increase in financial expenses of 

R$15.6 million related to: (i) exchange variation of assets and liabilities of the subsidiaries abroad (intercompany 

operations) and (ii) impact on Valid Indonesia relating to exchange rate variation in the recoverable taxes account. 

This exchange rate variation in the result for the quarter did not affect yet the Company's cash flow and, if there is 

an appreciation of emerging currencies in the coming months, it is possible to reverse part of this negative result. 

 

We present the Financial Result for 1Q20 as follows:  

  

 

 

 

   

 

 

  

48,2%
51,8%

R$

US$ (USA, EMEAA
& LATAM)
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Financial Result (R$ 000) 1Q20 1Q19

Finance Investment 3.227 3.033

Loans, financing, debentures and leasing -10.825 -12.419

Interests on leases under IFRS16 -1.642 -1.838

Exchange rate variation and interest -12.815 1.632

Others -1.931 -1.136

Total -23.986 -10.728

*USD revenue is calculated monthly at the current month´s average rate. 
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• EBITDA 

In the first quarter we registered an EBITDA of R$60.2 million, 10.3% below 1Q19. And consolidated EBITDA margin 

of 13.0%, 2.8 p.p. below 1Q19. The decrease is mainly due to a 55.7% reduction in the Mobile division: (i) an excellent 

sales mix in 1Q19, which was already expected to be discontinued in 1Q20, and (ii) the impact of COVID-19 with 

temporary interruption of operations in Asia, mainly in February, and a cost increase related to air freight of SIM 

Cards.  

  

It is important to reinforce that although we presented a 10.3% reduction in the volume of documents issued in 

Brazil, mainly due to the stoppage of operations on March 23, we presented an EBITDA margin in the 1Q20 0.5 

p.p. above that presented in the 1Q19 due to excellent results in the first two months of the year, when we had 

not yet been affected by the effects of COVID-19. 
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In 1Q20 we presented a Revenue of R$143.8 million, a decrease of 7.6% when compared to 1Q19. This decrease is 

mainly explained by the reduction in the volume of document issuance in operations in Brazil and also in the United 

States, which were impacted by the total stoppage from March 23 onwards due to the measures implemented by 

the States to combat COVID-19. March was the most affected month, presenting, in Brazil, a 17.4% drop in volume 

in comparison to the same period last year, a reduction in the issuance of 300,000 documents. 

 

We totaled an EBITDA of R$43.0 million in 1Q20, against R$45.8 million in 1Q19, a 6.1% reduction in the 

comparison between periods, already reflecting the impacts of volume reduction mainly in March, and margin of 

29.9%, 0.5 p.p. above due to the excellent performance of the division in January and February. 

 

Several initiatives were adopted from the date of the operation stoppage, including early vacation for approximately 

3,000 employees working in the division and, at the end of this period, suspension of the employment contract of 

approximately 2,500 employees under Provisional Measure 936/2020.   

 

The state of Goiás returned to document issuing activities on April 22 and is already operating with 80% of the 

average daily volume, mainly for document renewals and we also had the return of the issue in Paraná on April 28 

with a volume growth curve similar to that we observed in Goiás at the beginning of the reopening of the issuing 

sites. We are closely following all the measures adopted in the 12 states in which we have operations. 

 

Despite the suspension of the emission of documents, we reinforce that the operation of the watermark, which 

was responsible for a turnover of R$17 million in 2019, continues without interruption. Today we are present in 

11 states, serving more than 750 clients and, to date, with good growth prospects for the year 2020. We started 

in May the operation of the digital mark in Goiás and also the physical seal in Mato Grosso. 

 

Today, we announce the acquisition of controlling stake in Estacionamento Digital with an initial disbursement of 

approximately R$4.9 million, where R$3.4 million has already been paid in advance for participation, with the 

objective of complementing and expanding our portfolio of Smart City Management. Today we already have 

solutions that have significantly improved the infrastructure of services and public management, and now we offer 

in this portfolio also better control of urban mobility.   

R$ million 1Q19 1Q20 Chg.%

Net Revenue 155,7 143,8 -7,6%

ID (R$) 136,6 130,2 -4,7%

Digital Certification (R$) 19,1 13,6 -28,8%

EBITDA 45,8 43,0 -6,1%

EBITDA Margin 29,4% 29,9% 0,5 p.p.

Volume ID (millions) 6,6 5,9 -10,6%

Volume of Certificates 

(thousands)
158,0 179,6 13,7%
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The Mobile division presented in the 1Q20 Net Revenue of US$16.8 million, 37.3% lower than in the 1Q19, explained 

mainly by the reduction in volume by 36% in relation to the previous year due to the impacts of COVID-19. We 

outsource most of the SIM Cards production in Asia and the division was impacted by the temporary interruption of 

the operation, mainly in February. 

 

We ended the quarter with an EBITDA of US$1.8 million, 64.7% lower and a margin 7.6 p.p. lower when comparing 

the periods mainly explained by a different sales mix composition, where a better diversification of the sales mix 

was presented in 1Q19 resulting in a margin of 18.9%, higher than the expected margin for the division. In 

addition, we had the impact of COVID-19 with the production stoppage and also the increase in the cost of air 

freight, which has still posed a challenge for the division despite the return of almost 100% of production in the 

Asian region. 

 

 
  

R$ million 1Q19 1Q20 Chg.%

Net Revenue 101,5 75,4 -25,7%

EBITDA 19,2 8,5 -55,7%

EBITDA Margin 18,9% 11,3% -7,6 p.p.

Volume (million) 84,4 54,0 -36,0%

US$ million 1Q19 1Q20 Chg.%

Net Revenue 26,8 16,8 -37,3%

EBITDA 5,1 1,8 -64,7%
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Net Revenue for the quarter totaled R$244.5 million, 44.1% higher than 1Q19. The result is a better sales mix in the 

regions where we operate, both in Brazil and in the United States. 

 

We totaled an EBITDA of R$8.7 million in 1Q20, 314.3% higher than 1Q19 with a margin of 3.6%, 2.4 p.p. better than 

the same period in 2019, even with the impact of (i) a higher cost of approximately R$2.9 million related to the test 

operation, since the revenue linked to this operation only happens in the second quarter; and (ii) strong reduction 

in sales of Data's business, with the small and medium retailers suffering directly from the stoppage of the American 

economy due to the COVID-19.  

 

Compared to 4Q19, we presented a reduction of 9.3% in Net Revenue and 63.2% in EBITDA, mainly due to the 

positive contribution of the national test results, which occurred in the second half of last year. 

 

The division as a whole was the least affected by COVID-19 as we did not have a total stoppage of operations, only 

on time, and also some volume reduction impact, mainly in the first copy of cards. But it is worth reinforcing that we 

have presented good dynamics of the operation without interruption of demand from our customers. 

 

Despite a LATAM volume 40.6% lower than the same period of the previous year, we presented in this quarter a 

better sales mix with a larger composition of dual interface cards. 

 

In addition to traditional business, we remain extremely confident with the strategy of entering the Instant Payment 

ecosystem through the acquisition of BluPay, announced in December 2019. BluPay, is a financial transactions 

fintech that will perform transaction processing by modeling the Instant Payment architecture. This way we also act 

in the transactional core of payments and not only in the issuing of payment media (physical cards). 

 

 

 

 
  

R$ million 1Q19 1Q20 Chg.%

Net Revenue 169,7 244,5 44,1%

EBITDA 2,1 8,7 314,3%

EBITDA Margin 1,2% 3,6% 2,4 p.p.

Volume LATAM (million) 40,9 24,3 -40,6%

Volume US (million) 33,9 46,9 38,3%
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 In 1Q20, operating cash flow generation was positive R$38.7 million versus R$43.4 million in 1Q19 
 

In 1Q20, CAPEX costs totaled R$19.7 million compared to R$18.8 million in 1Q19. 

 

The main changes in financing activities are as follows: 

 

• Loans: R$13.7 million; 

• Payment of interest on equity: R$22,2 million; 

• Payment of leasing, debentures, financing, loans and leases: R$11.9 million; and 

• Payment of interest on financing, loans and debentures: R$3.4 million. 

 
 

 
  

333,9318,5
38,7

13,7

-22,2 -11,9 -3,6
-23,0 -3,4 -0,5

27,6

Opening Cash
Balance

Net Cash Flow Loans Dividends and
Interest on

Equity (net of
taxes)

Payment of
Leasing,

Debentures,
Loans and
financing

Treasury shares CAPEX and
Acquisition

Debt (Interest) Marketable
Securities

Effects of
exchange rate

changes in cash
and cash

equivalents in
foreign currency

Closing Cash
Balance
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The current breakdown of the Company's debt is shown below and we confirm that during 1Q20 the Company’s 
financial indicators were below the Covenants: 
 
 

 
 

 
 
     *Considering short-term marketable securities  
     **Net Debt/EBITDA less than or equal to three 
      ***EBITDA/Financial Expenses greater than or equal to 1.75 

 
 
Loans, Financing and Leasing:  
 
 

Gross Debt (R$ MM) R$ 989,2

Cash* (R$ MM) R$ 333,9

Net Debt (R$ MM) R$ 655,3

Net Debt/EBITDA** 2,4x

EBITDA/Financial Expenses*** 3,9x

DEBT PROFILE

FINANCIAL COVENANTS

RESULTS 

 1Q 2020 

Description Loan Loan Loan

Recipient Valid USA Valid USA Valid USA

Total Amount US$12.000 mil US$14.000 mil U$4.000 mil (Conta Garantida)

Maturity apr/22 may/22 jul/19

Remuneration Libor + 2,25% a.a. Libor + 1,98% a.a. Drawdon + 2,65% a.a.

Guarantee Valid S.A. Valid S.A. Valid S.A

Amortization of principal Annual (as of March/21) Annual (as of May/20) Ago and Sept 2018

Payment of interest Semmi-annual (as of September/19) Quarterly (as of ago/2019) N/A

R$ R$ 62.245.767,83 R$ 73.207.707,97 R$ 10.438.644,35 

U$ 11.973.333,30 14.081.925,86 2.007.933,59

Description Loan Loan Loan

Recipient Valid Spain Valid Spain Valid Spain

Total Amount US$38.889mil US$50.000 mil EUR13.000 mil

Maturity may/22 may/22 apr/22

Remuneration 5,20% yearly 6,55% yearly 2,42% yearly

Guarantee Valid S.A Valid S.A. Valid S.A.

Amortization of principal Bi-annual (as of may/22) Bi-annual (as of may/19) Annua as of apr/22

Payment of interest Bi-annual ( as of nov/19) Bi-annual ( as of nov/17) Annual ( as of may/20)

R$ R$ 207.449.958,03 R$ 190.437.259,24 R$ 76.136.168,41 

U$ USD 39.904.198,75 USD 36.631.707,78 USD 14.645.232,16

Description Loan

Recipient Valid A/S

Total Amount US$1.095

Maturity jul/20

Remuneration Libor +2,75% 

Guarantee Valid S.A.

Amortization of principal jul/20

Payment of interest jul/20

R$ 5.695.933,98

U$ USD 1.095.645,83



RESULTADOS 

Debentures: 
 

 

 

Currently, debt pegged to the U.S. dollar accounts for 63% of the total. Below is the consolidated debt 

amortization schedule, and the debt position in R$ and US$ on March 31,2020:  

 

 

 

In May 2020, we concluded the refinancing of Brazil external debt in US dollars and also worked on raising de 

R$218 million for cash reinforcement, adding to the R$333.9 million in cash at the end of 1Q20.  

 

 

 

 
 

Debentures 7th issuance-24/05/2018

Approval of public offering Board of Directors Meeting of 05/21/2018

Quantity 36.000 simple, non-convertible debentures

Unit Value R$10 thousand

Total Value R$360.000 thousand

Type and series Unsecured, in single series

Maturity jun/23

Remuneration 115.0% average DI accrued

Guarantee No real guarantee

Amortization of principal 4 Annual installments (as of Jun/20)

Moody´s issue rating N/A

Principal R$ 360.000.000,00 

Payment of interest Semi-annual as of Dec/18

299,6
311,0

288,6

90,0

2020 2021 2022 2023

Total Gross Debt in R$ + accrued interest until 03/31

93,6

90,0 90,0 90,0

2020 2021 2022 2023

Debt pegged to R$

39,6

42,5

38,2

2020 2021 2022

Debt pegged to US$
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• DIVIDENDS AND INTEREST ON EQUITY 

On November 11, 2019, we announced the payment to shareholders of interest on equity in the gross amount of 

R$49.2 million corresponding to R$0.70 per share. The payment will be made in two equal installments in the 

amount of R$0.35 per share, the first of which was already made on January 3, 2020. On March 31, 2020 we 

announced the postponement of the payment of the second installment to December 10, 2020. 

 

 

  

•  SHARE BUYBACK PROGRAM 

 

We closed 1Q20 with 1,345,458 shares held in treasury, which represents 1.89% of the Company's total shares. 

425,000 of these shares were purchased during 1Q20 under the Buyback Plan opened on November 12, 2019, which 

will be in force until May 12, 2021 with a maximum amount authorized for buyback of up to one million (1,000,000) 

common shares. 

 

• SHARE PERFORMANCE 
 

Valid’s shares (VLID3) have been listed on B3's New Market since April 2006. On March 31, 2020, the shares were 

quoted at R$9.26 and we ended the quarter with a decrease of 45.5%, following the market trend in recent months. 
 

The average daily financial volume in the quarter was R$13.1 million. The performance of Valid's shares during 1Q20 

as follows: 

 

 

   

 

EVENT DATA YEAR SHAREHOLDING POSITION DATE PAYMENT DATE GROSS AMOUNT PER SHARE R$ GROSS AMOUNT R$

Interest on Equity 9/21/2018 2018 9/26/2018 10/11/2018 0,235290 16.565.774,59

Interest on Equity 12/11/2018 2018 12/14/2018 01/10/2019 0,588230 41.414.436,47

Interest on Equity 11/11/2019 2019 11/14/2019 3/1/2020 0,350000 24.606.589,70

Interest on Equity 11/11/2019 2019 11/14/2019 12/10/2020 0,350000 24.606.589,70
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Financial Results (R$ million)

Net revenue 426,8 463,7 8,6%

Adjusted EBITDA ¹ 67,1 60,2 -10,3%

Adjusted EBITDA Margin 15,7% 13,0% -2,7p.p.

Net Income 13,7 2,1 -84,7%

Net Margin 3,2% 0,5% -2,7p.p.

EBITDA Reconciliation (R$ million) 

Income (loss) before taxes on income 13,7 2,1

   (+) Noncontrolling Interest 0,4 -1,1

   (+) Income Tax and Social Contribuition 8,9 7,4

   (+) Financial Revenues / (Expenses) 10,7 24,0

   (+) Depreciation and amortization 32,8 34,4

EBITDA 66,5 66,8

   (+) Others (income) operating expenses 4,4 -2,6

   (+) Depreciation and amortization 
2

-4,0 -4,2

   (+/-) Minoritary EBITDA 0,2 0,2

ADJUSTED EBITDA 67,1 60,2

Identity (R$ million)

Net revenue 155,7 143,8 -7,6%

    Identity Net Revenue 136,6 130,2 -4,7%

    Digital Certification Net Revenue 19,1 13,6 -28,8%

% of Net revenue 36,5% 31,0% -5,5p.p.
EBITDA não recorrente

Adjusted EBITDA 45,8 43,0 -6,1%

EBITDA Margin 29,4% 29,9% 0,5p.p.

% of total EBITDA 68,3% 71,4% 3,1p.p.

Sales volume

    Identity Volume (million) 6,6 5,9 -10,6%

    Digital Certification Volume (thousands) 158,0 179,6 13,7%

Mobile (R$ milhões)

Net revenue 101,5 75,4 -25,7%

% of Net revenue 23,8% 16,3% -7,5p.p.

Adjusted EBITDA 19,2 8,5 -55,7%

EBITDA Margin 18,9% 11,3% -7,6p.p.

% do EBITDA total 28,6% 14,1% -14,5p.p.

Sales volume (million) 84,4 54,0 -36,0%

Payments (R$ million)

Net revenue 169,7 244,5 44,1%

% of Net revenue 39,8% 52,7% 12,9p.p.

Adjusted EBITDA 2,1 8,7 314,3%

EBITDA Margin 1,2% 3,6% 2,4p.p.
% of total EBITDA 3,1% 14,5% 11,4p.p.

Sales volume (million) 74,8 71,2 -4,8%

1Q19 1Q20 Var.% EARNINGS RELEASE

¹ EBITDA and Adjusted EBITDA are not indicators of financial performance, in accordance with the accounting practices adopted in Brazil, IFRS or US GAAP, neither should they be considered individually 
or as an alternative to net income as a measure of operating performance, or an alternative to operating cash flow as an indicator of liquidity. Pursuant to CVM Instruction 527, of October 4, 2012, the 
EBITDA calculation may not exclude any non-recurring or non-operational items or items from discontinued operations. It reflects the net result for the period plus income taxes, financial expenses, net 
of financial income, and depreciation, amortization and depletion. Adjusted EBITDA is used by the Company as an additional indicator of performance and should not be considered as a substitute for 
our results. Adjusted EBITDA corresponds to EBITDA adjusted for the effects from other operating expenses (revenues), the depreciation and amortization of items related to the administrative areas, 
the effects from depreciation, amortization, expenses and taxes on equity income related to Multidisplay, and other non-recurring expenses. The calculation of Adjusted EBITDA by other companies may 
differ from ours. In this context, Adjusted EBITDA presents limitations as a profitability indicator, as it excludes certain costs and expenses from our business that could significantly affect the company’s 
profit. 
 
² Depreciation of the Administration. 
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1T19 1T20 1T19 1T20

Cash generated (consumed) by operating activities 27,6 43,0 68,1 74,3

Profit before income tax and social contribution 17,4 9,6 23,0 8,4

Adjustments to profit generated by operating activities

Depreciation 8,8 8,9 21,0 21,7

Write-off of property, plant and equipament 0,3 5,3 1,0 5,9

Amortization 1,9 1,6 11,8 12,7

Restatement of judicial deposits (0,5) (0,2) (0,5) (0,2)

Stock options 0,9 -             0,9 -               

Provisions (1,2) (0,1) (2,1) (0,3)

Allowance for doubtful accounts 0,2 0,4 -               1,0

Provision for stock obsolescence -               -               -               0,2

Equity pickup (7,1) 13,4 0,2 0,2

Interest expense and write-off on debentures and loans and financing 6,3 4,4 12,4 10,8

other obligations with debentures 0,2 -               0,2 -               

other exchange variations (0,1) -               (0,5) 13,4

Interest and exchange differences on advances and leases 0,5 (0,3) 1,9 1,1

Interest and exchange differences on intercompany loans -               -               (1,2) (0,6)

Changes in assets and liabilities 2,6 (54,3) (24,7) (35,6)

Account receivable 0,9 (28,7) (27,7) 17,4

Taxes recoverable 7,5 (4,4) 7,2 32,7

Inventories 4,9 2,1 (15,8) (2,8)

Judicial deposits 0,5 (0,1) 0,8 4,6

Other account receivables (4,6) (5,3) (0,3) (9,9)

Trade accounts payable 2,2 (11,5) 25,0 (69,6)

Payroll, provisions and social charges payable (7,1) (2,5) (8,1) (3,6)

Taxes, charges and contributions payable 1,9 1,9 1,6 0,9

Advance from customers and other accounts payables 0,3 (1,3) 4,2 2,4

Payment of labor, civil and tax contingencies (0,5) (0,2) (0,6) (0,2)

Payment of income and social contribution taxes (3,4) (4,3) (11,0) (7,5)

Cash generated (consumed) by operating activities 30,2 (11,3) 43,4 38,7

Acquisition of PPE (9,0) (9,0) (10,1) (17,1)

Acquisition of intangible assets (1,6) (1,4) (8,7) (2,6)

Marketable securities (0,5) (0,5) (0,5) (0,5)

Capital increase in subsidiaries -             (29,9) -             -             

Purchase of 49% of Valid Card Manufacturing Taiwan -             -             -             (3,3)

Cash generated by (invested in activities) investments (11,1) (40,8) (19,3) (23,5)

Interest on equity paid (37,4) (22,2) (37,4) (22,2)

Treasury shares -               (3,6) -               (3,6)

Lease payment (1,3) (1,6) (5,4) (6,0)

Payment of interest leases -               -               -               (1,3)

Loans -               -               17,1 13,7

Payment of loans -               -               (20,1) (5,9)

Payment of interest on loans -               -               (0,8) (2,1)

Cash generated (consumed) financing activities (38,7) (27,4) (46,6) (27,4)

Increase (decrease) in cash and cash equivalents (19,6) (79,5) (22,5) (12,2)

Cash balances and cash equivalents

Cash and cash equivalents at the beginning of the period 198,9 206,4 311,6 318,5

Effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents held in foreign currency-               -               1,7           27,6          

Cash and cash equivalents at the end of the year 179,3 126,9 290,8 333,9

Increase (decrease) in cash and cash equivalents (19,6) (79,5) (22,5) (12,2)

COMPANY

QUARTERLY STATEMENTS OF CASH FLOWS (R$ million)

CONSOLIDATED
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Dez 19 Mar 20 Dez 19 Mar 20

Assets

Current assets

Cash and cash equivalents 206,4 126,9 318,5 333,9

Trade accounts receivable 143,9 173,4 395,5 437,6

Receivables from related parties 5,2 6,2 -          -          

Taxes recoverable 20,7 25,4 80,0      59,3      

Inventories 90,9 88,9 227,0     264,8     

Other assets 6,3 11,3 61,1      85,9      

Subtotal of current assets 473,4 432,1 1.082,1 1.181,5

Assets available for sale -            -            -            -            

473,4 432,1 1.082,1 1.181,5

Noncurrent assents

Long-term assets 94,2 90,4 165,7 178,9

Marketable securities 3,1 3,6 3,1 3,6

Trade accounts receivable 11,5 9,8 11,6 9,8

Receivables from related parties -          -          2,0        2,6

Judicial deposits 31,9 32,2 36,4 32,8

Taxes recoverable 21,1 21,0 21,5 21,3

Deferred income and social contribution taxes 26,1 23,1 88,5 105,4

Other accounts receivable 0,5        0,7        2,6 3,4

Investments 829,6 990,1 44,6 56,2

Property, plant and equipment 221,0 217,8 453,8 503,0

Intangible assets 28,0 28,1 772,2 914,8

1.172,8 1.326,4 1.436,3 1.652,9

Total Assets 1.646,2 1.758,5 2.518,4 2.834,4

Dez 19 Mar 20 Dez 2019 Mar 20

Liabilities and equity

Current liabilities

Trade accounts payables 43,8 34,5 181,1 170,1

Payables to related parties 5,6 4,9 -            -            

Loans, financing, debentures and leases payable 96,1 99,8 275,6 366,3

Payroll, provisions and social charge payable 35,4 32,9 67,0 70,6

Taxes, charges and contributions payable 9,1 11,2 22,2 27,4

Dividends and interests on equity payable 44,4 22,2 44,4 22,2

Advance from customers and other accounts payable 14,3 13,1 41,6 50,9

248,7 218,6 631,9 707,5

Noncurrent liabilities

Loans, financing, debentures and leases payable 275,5 275,1 669,7 756,5

Provisions 13,0 13,2 15,2 16,1

Deferred income and social contribution taxes -            -            38,1 38,7

Other accounts payable 10,2 10,2 46,5 56,6

298,7 298,5 769,5 867,9

Total liabilities 547,4 517,1 1.401,4 1.575,4

Equity

Capital 904,5 904,5 904,5 904,5

Capital reserves and treasury shares (3,5) (7,1) (3,5) (7,1)

Income reserves 193,8 195,2 193,8 195,2

Cumulative translation adjustments 4,0 146,7 4,0 146,7

profit in the period -            2,1 -            2,1

Equity attributable to controlling shareholdes 1.098,8 1.241,4 1.098,8 1.241,4

Noncontrolling Interest -            -            18,2 17,5

Total equity 1.098,8 1.241,4 1.117,0 1.259,0

Total liabilities and equity 1.646,2 1.758,5 2.518,4 2.834,4

Company

Company

Consolitaded

Consolitaded

BALANCE  SHEETS (In  million of reais)
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