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Resultados do 4º trimestre de 2019 
 

Priner S.A. (PRNR3) registra Receita Líquida de R$ 87,9 milhões e  
EBITDA de R$ 10,5 milhões no 4T19 

O grupo Priner apresenta os resultados consolidados do 4T19 em IFRS e Reais (R$ 000). As comparações 
referem-se ao quarto trimestre de 2019 (4T19), mesmo período de 2018 (4T18) e doze meses de 2019 e 
2018 (12M19 e 12M18). As informações deste relatório correspondem às Demonstrações Financeiras 
auditadas. 

Destaques do 4T19 e Eventos Subsequentes  

 No 4T19, a Receita Líquida foi de R$ 87,9 milhões, o que representa crescimento de 1,1% 
em relação ao 4T18. O valor anual foi de R$ 348,6 milhões, o que representa crescimento 
de 6,5% em relação ao ano anterior;  
 

 O Lucro Bruto no 4T19 foi de R$ 15,1 milhões, uma redução de 18,6% comparado ao 4T18. 
A margem bruta consolidada foi de 17,1%, tendo sido de + 19,1 % na Priner (Serviços + 
Locação) e + 4,4% na Smartcoat. No ano, o Lucro Bruto apresentou crescimento de 8,9% em 
relação ao ano anterior, ocasionado, principalmente, pelo aumento da Receita; 
 

 O EBITDA foi de R$ 10,5 milhões no 4T19. O EBITDA proforma (considerando-se 100% dos 
resultados das empresas do grupo) no período de 12M19 do grupo Priner foi de R$ 28,9 
milhões, tendo sido + R$ 31,5 milhões na Priner (Serviços + Locação), - R$ 4,8 milhões na 
Smartcoat e + R$ 2,2 milhões na R&R;  

 

 No 4T19 e 12M19 a Companhia registrou Prejuízo Líquido de R$ 5,4 milhões e R$ 10,8 
milhões, respectivamente. No período de 12M19, o LAIR consolidado apresentou valor 
negativo de R$ 5,8 milhões. No mesmo período, houve reconhecimento de despesas com 
Imposto de Renda e Contribuição Social Sobre o Lucro corrente de R$ 6,2 milhões na 
controlada Priner Locação; 
 

 Em fevereiro de 2020, a Companhia celebrou Contrato de Participação no Novo Mercado 
com a B3, aderindo ao segmento especial de listagem do mercado de ações da B3, 
denominado Novo Mercado. Em 17 de fevereiro de 2020, a Companhia realizou seu IPO 
(Initial Public Offering) e recebeu aporte de R$ 161,3 milhões, líquido das taxas e comissões.  

Informações Resumidas (R$000) 
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Comentários da Administração  

 
 
O ano de 2019 foi marcado pelo aumento da demanda por nossos serviços. A Receita Líquida e 
o Lucro Bruto Consolidados do exercício de 2019 apresentaram crescimento de 6,5% e 8,9%, 
respectivamente, com expansão de margem de 0,3 p.p. em relação ao exercício de 2018. O lucro 
bruto da Priner (Serviços + Locação) apresentou crescimento de 2,0% em relação ao exercício 
anterior, impulsionado pelo forte crescimento das receitas com locação (+49% 2019 vs 2018). 
Para atendimento ao aumento de demanda, a Companhia incrementou investimentos de capital 
e aumentou o volume de equipamentos locados de terceiros. A Controlada Smartcoat 
apresentou significativa melhoria no lucro bruto em relação ao ano anterior, apesar do resultado 
bruto ainda ter sido negativo, tendo como causa deste resultado um contrato que gerou prejuízo 
em 2018 e 2019, o qual foi encerrado em junho de 2019. Além deste contrato específico, os 
resultados desta controlada foram impactados pela reestruturação finalizada em 2019, a qual 
gerou custos com demissões: seu quadro de colaboradores reduziu 48% ao longo do exercício 
de 2019 (363 em 2019 x 700 em 2018). Em 2019, a Smartcoat deu continuidade ao movimento 
de alteração no perfil de seus contratos, passando a priorizar contratos com forte participação 
de locação de equipamentos e prestação de serviços com cobrança de diária, em substituição a 
contratos de prestação de serviços por produtividade.  
Excluindo-se itens não recorrentes (ajuste a valor justo das opções de compra e venda da R&R 
e Smartcoat, provisões para contingências trabalhistas, reavaliação de imobilizado e 
transferência da filial de Macaé da Priner Serviços para o prédio da controlada Smartcoat), as 
despesas gerais e administrativas apresentaram aumento de 6,9% em função de reajustes 
pontuais (dissídio coletivo e alguns fornecedores de serviços). 
A fim de atender a demanda por novos serviços e locações, o grupo incrementou os 
investimentos em novos ativos (R$ 17,9 milhões em 2019 vs R$ 14,0 milhões em 2018), 98% em 
equipamentos produtivos. Apesar dos investimentos realizados, a fim de atender ao 
crescimento da demanda por serviços e locação, a Companhia aumentou o volume de 
equipamentos locados de terceiros, gerando custos de aluguel de R$ 7,7 milhões. 
O endividamento líquido consolidado apresentou redução de R$ 26,9 milhões, equivalente a 
34,7%. Como parte de nosso plano para reestruturação das dívidas bancárias do grupo, em 10 
de maio concluímos processo de emissão de debêntures pela Priner Serviços. A operação foi de 
R$ 67,5 milhões e teve como objetivo a quitação antecipada das linhas para financiamento de 
capital de giro contratadas pela Companhia e suas controladas, propiciando alongamento das 
dívidas financeiras do grupo. Adicionalmente, a Controladora recebeu aporte de capital de R$ 
20 milhões em novembro de 2019. 
No início de 2019, como parte de nossa estratégia visando a contínua melhoria de controles 
internos, a controlada Smartcoat passou a utilizar o ERP do grupo Priner, o qual havia sido 
implementado na Priner Serviços e Priner Locação em janeiro de 2018.   
Em fevereiro de 2020, a Companhia celebrou Contrato de Participação no Novo Mercado com a 
B3, aderindo ao segmento especial de listagem do mercado de ações da B3, denominado Novo 
Mercado. Em 17 de fevereiro de 2020, a Companhia realizou seu IPO (Initial Public Offering) e 
recebeu aporte de R$ 161,3 milhões, líquido das taxas e comissões.  
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O grupo Priner está monitorando diariamente os desdobramentos do CORONAVÍRUS (COVID-
19) em seus negócios e implementando ações a fim de preservar seus colaboradores, sua 
liquidez e o atendimento a seus clientes. No momento, para médio e longo prazos, 
permanecemos com objetivo de utilizar os recursos do IPO (Initial Public Offering) para 
realização de operações de M&As, modernização de equipamentos e reforço de capital de giro, 
sabedores que a retomada dessas ações dependerá dos desdobramentos do CORONAVIRUS 
(COVID-19) e do completo entendimento de seus impactos em nossa sociedade. 

 
A Administração 
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Receita Líquida (RL)  

A Receita Líquida (RL) somou R$ 87,9 milhões no 4T19 e R$ 348,6 milhões em 12M19, 
representando acréscimos de 1,1% e 6,5% em relação ao 4T18 e 12M18, respectivamente. No 
ano, o incremento na Priner (Serviços + Locação) foi de R$ 46,4 milhões (19,6%) e na Smartcoat 
houve redução de R$ 25,0 milhões (27,5%).  
A ROL per capita do 4T19 foi de R$ 10,5 mil por funcionário, um acréscimo de 13,9% em relação 
ao mesmo período do ano anterior. No período de doze meses, o incremento foi de 10,1%. Essa 
variação foi gerada pelo aumento da participação das receitas com locação em relação às 
receitas com prestação de serviços. 

 
 

Custo dos Produtos Vendidos (CPV)  

O CPV totalizou R$ 72,8 milhões no 4T19, o que 
representa crescimento absoluto de R$ 4,4 
milhões (6,4%) em relação ao mesmo período do 
ano anterior.  
Esse incremento foi ocasionado pelo aumento no 
volume de nossas operações e pelo incremento 
no volume de equipamentos locados, em função 
do aumento de demanda por nossos serviços. 
 
 

Lucro Bruto (LB)  

O LB no 4T19 foi de R$ 15,1 milhões, totalizando 
R$ 49,0 milhões em 2019.  
Os resultados de 2019 foram impactados por 
custos com locação de equipamentos, em função 
do aumento de demanda (R$ 2,5 milhões e R$ 7,7 
milhões no 4T19 e 12M19, respectivamente), 
além de resultados negativos de um contrato da 
Smartcoat, encerrado no 3T19. 
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 Despesas Operacionais, Gerais e Administrativas, lí quidas de Equivalência Patrimonial  

Excluindo itens não recorrentes (ajuste a valor justo 
das opções de compra e venda das investidas R&R e 
Smartcoat, provisões para contingências trabalhistas, 
reavaliação de imobilizado e a transferência da filial de 
Macaé da Priner Serviços para o prédio da controlada 
Smartcoat, na mesma cidade), as despesas em 12M19 
apresentaram aumento de 6,9% em relação a 12M18. 
Essa variação foi ocasionada por reajustes pontuais 
(dissídio coletivo e alguns fornecedores de serviços). 
Dentre os itens não recorrentes em 12M18, o mais 
relevante foi o reconhecimento de ganho referente a 
Ajuste a Valor Justo de Opções de Compra e Venda das 
Investidas R&R e Smartcoat (R$ 6,1 milhões). 

 
EBITDA  

 O EBITDA no 4T19 atingiu R$ 10,5 milhões, o que 
representa crescimento absoluto de R$ 2,3 milhões 
(28,5%) em relação ao 4T18. O EBITDA anual foi de R$ 
27,5 milhões. 
O EBITDA proforma (considerando-se 100% dos 
resultados das empresas do grupo) no período de 12M19 
do grupo Priner foi de R$ 28,9 milhões, tendo sido + R$ 
31,5 milhões na Priner (Serviços + Locação), - R$ 4,8 
milhões na Smartcoat e + R$ 2,2 milhões na R&R.  
 

 
 

 Resultados Financeiros  

Os resultados financeiros líquidos no 4T19 foram de R$ 3,5 milhões (despesas) e de R$ 1,9 
milhões (despesas) no 4T18. O incremento destas despesas no 4T19 e 12M19, 
comparativamente ao 4T18 e 12M18, foi ocasionado pelo incremento da dívida da controlada 
Smartcoat. 
 

 

EBITDA 4T19 4T18 % 12M19 12M18 %
Receita Líquida 87.888 86.931 1,1% 348.612 327.237 6,5%

(-) CPV (72.820) (68.426) 6,4% (299.585) (282.214) 6,2%

(-) Despesas operacionais, gerais e administrativas (10.500) (12.059) -12,9% (42.064) (30.375) 38,5%

(+) Equivalência Patrimonial 928 (713) n/a 797 448 77,9%

(+) Depreciação e Amortização 5.010 2.441 105,2% 19.705 14.681 34,2%

EBITDA 10.506 8.174 28,5% 27.465 29.777 -7,8%
% margem 12,0% 9,4% 2,6% 7,9% 9,1% -1,2%

Resultados financeiros 4T19 4T18 % 12M19 12M18 %
Receitas de aplicações financeiras 238 13 1730,8% 674 215 213,5%

Juros de financiamentos (incluindo IOF) (2.352) (1.769) 33,0% (9.404) (6.951) 35,3%

Dívida da aquisição (51) (77) -33,8% (438) (578) -24,2%

Juros de clientes 215 474 -54,6% 434 1.253 -65,4%

Cessão de direitos creditórios (1.056) (293) 260,4% (3.242) (782) 314,6%

Outros (460) (239) 92,5% (1.609) (2.288) -29,7%

Total (3.466) (1.891) 83,3% (13.585) (9.131) 48,8%
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14,7%
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SGA sobre a RL (%)
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EBITDA (R$ MIL) E MARGEMEBITDA (%)
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 Lucro Líquido  

O resultado consolidado no período de 12M19 foi 
negativo: R$ 10,8 milhões. A seguir, os principais 
componentes da variação em relação a 12M18: 
 Avaliação a valor justo das opções de compra e 

venda de empresas controladas: ganhos de R$ 6,1 
milhões e R$ 0,4 milhões em 12M18 e 12M19, 
respectivamente; 

 

 Resultados financeiros líquidos: despesas de R$ 9,1 
milhões e R$ 13,6 milhões em 12M18 e 12M19, 
respectivamente; 

 

 IR e CSSL: variações de R$ 2,6 milhões e R$ 1,6 
milhões nas rubricas Diferido e Corrente, 
respectivamente 

 

Investimentos  

No 4T19 o CAPEX foi de R$ 1,1 milhões, totalizando R$ 17,9 milhões em 12M19. Os 
investimentos sofreram incremento de 27,7% em relação ao ano de 2018. Apesar deste 
incremento, houve necessidade de incremento no volume de equipamentos locados, a fim de 
atender ao aumento de demanda.  
A maior parte dos investimentos é composta por material tubular, pisos, andaimes suspensos e 
equipamentos de pintura. Pequena parcela dos investimentos refere-se a equipamentos de 
informática. 
 

 Disponibilidade de Caixa e Dívida  

O endividamento líquido consolidado apresentou redução de R$ 26,9 milhões, equivalente a 
34,7%.  
Como parte de nosso plano para reestruturação das dívidas bancárias do grupo, em 10 de maio 
de 2019 concluímos o processo de emissão de debêntures pela Priner Serviços. A operação foi 
de R$ 67,5 milhões e teve como objetivo a quitação antecipada das linhas para financiamento 
de capital de giro contratadas pela Companhia e suas controladas, propiciando alongamento das 
dívidas financeiras do grupo.  
Adicionalmente, a Controladora recebeu aporte de capital no montante de R$ 20,0 milhões no 
exercício de 2019. 
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Capital de Giro  

No 4T19, o saldo a receber de clientes superou o saldo de contas a pagar com fornecedores e 
funcionários em R$ 17,7 milhões. Comparativamente a 2018, houve redução relevante no prazo 
médio de recebimento de 38,5% (10 dias), em função do incremento das operações de 
antecipação de recebíveis. 
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Balanço Patrimonial  

 

 
 

Ativo 31/12/2019 31/12/2018

Ativo Circulante 127.862       105.316       
Disponibilidades 44.528 3.428
Contas a receber 52.607 69.815
Estoques 692 1.052
Tributos a recuperar 25.022 23.011
Dividendos a receber 0 0
Outros Ativos Circulantes 5.013 8.010
Ativo Não Circulante 111.679 102.670
Tributos diferidos 18.047 16.813
Outros créditos 10.324 9.817
Investimentos 1.728 1.696
Imobilizado 77.024 67.964
Intangível 4.556 6.380
Total do Ativo 239.541 207.986

Passivo 31/12/2019 31/12/2018

Passivo Circulante 95.180         114.810       
Fornecedores 9.761 13.246
Empréstimos e financiamentos 25.714 53.735
Arrendamento financeiro a pagar - Direitos de uso CPC 06 1.601 0
Mútuo a pagar 9.613 2.676
Financiamento de Aquisições - Sellers Finance 7.864 6.525
Salários e Encargos 24.967 28.385
Impostos a pagar 4.615 4.281
Outras contas a pagar 11.045 5.962
Passivo Não Circulante 69.752 27.047
Fornecedores 144 0
Empréstimos e financiamentos 57.444 13.902
Arrendamento financeiro a pagar - Direitos de uso CPC 06 6.618 0
Mútuo a pagar 0 4.303
Financiamento de Aquisições - Sellers Finance 0 2.193
Tributos diferidos 0 0
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 5.258 4.794
Outros passivos 288 1.855
Patrimônio Líquido 74.609 66.129

Total Passivo e Patrimônio Líquido 239.541 207.986
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Desmonstrativo de Resultados  
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 Demonstrativo de Fluxo de Caixa  

 

 

Fluxo de Caixa Consolidado 12M19 12M18
Lucro/(Prejuízo) Líquido (10.798) 5.140
Depreciação e Amortização 19.705 14.681

Reserva de capital (Stock Options) 0 0

0 (5.285)

Variações no Capital de Giro e Não Circulante:
Contas a Receber 17.208 (2.630)

Contas a Pagar (1.412) 10.489

Outras contas do Circulante e Não Circulante (exceto Imob. e Intang.) 3.197 (25.019)

Caixa gerado pela Operação 27.900 (2.624)

Aquisição de Ativo Fixo (líquido de baixas) (17.506) (14.849)
Aquisição de direitos de uso (CPC 06) (líquido de b aixas) (9.435) 0
Investimentos (32) (449)

Atividades Financeiras:
Aumento de Capital 20.000 11.500

Variação em Financiamentos - Curto Prazo (37.944) 12.637

Variação em Financiamentos - Longo Prazo (14.979) (3.497)

Variação na Debêntures - Curto e longo prazos 65.731 0

Variação depósitos vinculados (conta Escrow) (6.755) 0

Variação na Dívida da Aquisição - Curto e Longo Prazos (854) (1.798)

Variação dos arrendamentos financeiros - Curto e Longo Prazo 8.219 0

Juros sobre o Capital Próprio/dividendos propostos 0 0

Caixa gerado pelas Finanças 33.418 18.842

Variação no Caixa (vide nota) 34.345 920
Caixa Inicial 3.428 2.508

Caixa Final 37.773 3.428

 Nota:   "Caixa" inclui Caixa e equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários. Não inclui depósitos bancários 
              vinculados (conta Escrow, referente às debêntures)

Provisão para desmobilização de 2017, transitando pelo PL (CPC 47, implementado em 2018)



 

 

 
 


