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Resultados do 3º trimestre de 2020 
 

 
O grupo Priner apresenta os resultados consolidados do terceiro trimestre de 2020 (3T20) em IFRS e 

Reais (R$ 000). As comparações referem-se ao 3T20 e ao mesmo período de 2019 (3T19). As informações 
deste relatório correspondem às Demonstrações Financeiras auditadas. 

Destaques do 3T20 

 
▪ Fluxo de caixa operacional positivo de R$ 6,9 milhões no 3T20, encerrando o período com 

caixa de R$ 135,4 milhões e posição financeira líquida positiva de R$ 68,5 milhões; 
 

▪ Receita Líquida no 3T20 de R$ 54,8 milhões, redução de 35,8% em relação ao 3T19 (R$ 85,4 
milhões). No acumulado do ano, a RL atingiu R$ 174,1 milhões, 33,2% inferior ao mesmo 
período do ano anterior. Esta redução foi causada pela pandemia mundial Coronavírus 
(Covid-19). As receitas atingiram o menor nível em maio e apresentam recuperação gradual 
a partir de junho;  
 

▪ No 3T20, a Companhia registrou Lucro Bruto de R$ 9,5 milhões. No acumulado do ano, 
atingiu R$ 14,6 milhões, 57% inferior em relação ao mesmo período do ano anterior. Os 
principais fatores a impactar esse resultado foram a redução no ritmo de execução de 
diversos contratos devido a pandemia e os gastos relativos ao downsizing realizado pela 
Administração no 2T20 (custos de R$ 8,5 milhões);  
 

▪ O EBITDA contábil foi de R$ 2,8 milhões no 3T20 e, no acumulado do ano, de R$ 8,9 milhões. 
Esses resultados foram impactados pela redução no ritmo de execução de diversos 
contratos e pelos gastos relativos ao downsizing realizado pela Companhia (custos e 
despesas de R$ 10,1 milhões) ao longo do 2T20;  

▪ O EBITDA ajustado no 3T20, desconsiderando-se dois eventos não recorrentes e sem relação 
com a pandemia (avaliação a valor justo de opções de compra e venda de adquiridas e plano 
de opções), foi de R$ 8,6 milhões, equivalente a margem de 15,7%. 

 

 

 

 

Informações Resumidas (R$000) 

 

 

Resumo dos Resultados 3T20 3T19 % 9M20 9M19 %

Receita Líquida 54.827 85.388 -35,8% 174.136 260.725 -33,2%

Lucro Bruto 9.447 10.742 -12,1% 14.613 33.960 -57,0%

margem bruta % 17,2% 12,6% 4,7 p.p. 8,4% 13,0% -4,6 p.p.

EBITDA 2.805 4.289 -34,6% 8.913 16.959 -47,4%

margem EBITDA % 5,1% 5,0% 0,1 p.p. 5,1% 6,5% -1,4 p.p.

Lucro Líquido (4.930) (2.943) 67,5% (19.812) (5.434) 264,6%

margem líquida % -9,0% -3,4% -5,5 p.p. -11,4% -2,1% -9,3 p.p.

ROIC anualizado % -5,5% -1,4% -4,1 p.p. 0,3% 1,5% -+1,2 p.p.

Capex 5.911 5.697 3,8% 9.085 16.801 -45,9%

Dívida Líquida (68.518) 68.962 n/a (68.518) 68.962 n/a

Dívida Líquida / EBITDA LTM -3,5 2,7 -228,6% -3,5 2,7 -228,6%

Dados Operacionais 3T20 3T19 % 9M20 9M19 %

Número de funcionários 1.931 2.907 -33,6% 1.931 2.907 -33,6%

Receita Líquida por funcionário mensal 10.133 9.678 4,7% 8.826 9.270 -4,8%

CPV por funcionário mensal 8.387 8.460 -0,9% 8.070 8.064 0,1%

Lucro Operacional por funcionário mensal (557) (84) n/a (509) 76 n/a

Capital de Giro (clientes, fornecedores e funcionários) 25.797 12.134 112,6% 25.797 12.134 112,6%

# dias de capital de giro 38 11 228,2% 40 16 146,9%

Investimentos + Imobilizado + Intangível 75.984 87.012 -12,7% 75.984 87.012 -12,7%
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Comentários da Administração 

 
O terceiro trimestre foi marcado pela recuperação no volume de operações, fruto da redução 
nas restrições de acesso aos complexos industriais e plataformas offshore, apesar da ocorrência 
de alguns eventos indesejados isolados. Houve recuperação de 13,8% nas receitas líquidas 
consolidadas (R$ 54,8 milhões no 3T20 vs R$ 48,2 milhões no 2T20), crescimento substancial de 
24,3% no backlog (R$ 440,7 milhões a final do 3T20 vs R$ 354,6 milhões ao final do 2T20) e 
incremento na quantidade colaboradores (254 contratações líquidas). Além disso, encerramos 
o trimestre com 321 vagas abertas para contratação de novos colaboradores ao longo do quarto 
trimestre e confirmou-se que, até o momento, nenhum projeto em backlog foi cancelado, 
apesar da pandemia Coronavírus (Covid-19).  
 
Ao contrário do ocorrido no trimestre anterior, período no qual as margens foram impactadas 
por custos não recorrentes com demissões, consequência da pandemia, a margem bruta da 
prestação de serviços apresentou franca recuperação. Com isso, a margem bruta consolidada 
no 3T20 atingiu 17,2%, o que representa performance superior aos valores apresentados 
mesmo em períodos pré-pandemia: 13,2% no 1T20 e 14,1% em 2019.  
 
Como consequência das medidas adotadas para enfrentamento da crise e do novo cenário 

econômico, as despesas gerais e administrativas apresentaram redução representativa, com 

destaque para os gastos com pessoal. Desconsiderando-se dois eventos não recorrentes e sem 

relação com a pandemia (avaliação a valor justo de opções de compra e venda de adquiridas e 

plano de opções), houve redução de 38,4% em relação ao trimestre anterior (R$ 6,7 milhões no 

3T20 vs R$ 10,8 milhões no 2T20).  

 O EBITDA ajustado no 3T20, desconsiderando-se os eventos não recorrentes e sem relação com 

a pandemia, foi de R$ 8,6 milhões, equivalente a margem de 15,7%. 

 

 
 

 
Ao final do terceiro trimestre, a Posição Financeira Líquida Consolidada atingiu + R$ 68,5 
milhões, comparativamente a + R$ 76,0 milhões ao final do segundo trimestre. De acordo com 
nosso Plano Estratégico, no terceiro trimestre a Companhia acelerou os investimentos de capital 
(R$ 5,9 milhões), e adquiriu 49% da R&R (R$ 3,3 milhões) e 8,33% da Smartcoat (“custo zero”), 
passando a deter 100% e 83,33% das duas controladas, respectivamente. Em setembro, foi 

Apresentação do EBITDA (R$ Milhões) 3T20 Real 3T19 Real 9M20 Real 9M19 Real

Lucro/(Prejuízo) Líquido (4,9) (2,9) (19,8) (5,4)

(+) Tributos sobre o Lucro 0,7 (1,4) 7,8 (2,4)

(+) Resultado Financeiro, Líquido 1,2 3,7 4,7 10,1

(+) Depreciação e Amortização 5,8 5,0 16,2 14,7

EBITDA contábil 2,8 4,3 8,9 17,0

Margem EBITDA contábil 5,1% 5,0% 5,1% 6,5%

Ajustes itens não recorrentes

(+) AVJ de opções de compra e venda de adquiridas 0,0 (0,7) (7,8) (0,2)

(+) Stock Options 5,8 0,0 5,8 0,0

EBITDA ajustado 8,6 3,6 7,0 16,8

Margem EBITDA ajustado 15,7% 4,3% 4,0% 6,4%

Receita Líquida 54,8 85,4 174,1 260,7
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finalizada negociação para aquisição de 100% da Poliend, empresa especializada em inspeção e 
controle de qualidade por meio de técnicas de ensaios não destrutivos (END). Em 01 de outubro 
houve a formalização desta aquisição, por R$ 5 milhões, sendo R$ 2,9 milhões pagos à vista e o 
saldo em duas parcelas anuais. 
 
Em linha com seu Plano Estratégico, a Companhia permanece analisando novas oportunidades 
para aquisições de participações em outras empresas.  

Apesar da pandemia mundial, ao longo de 2020, a Companhia reforçou sua estrutura de 
backoffice em algumas posições chave, através da contratação de novos profissionais. Em 
paralelo, deu início a uma série de projetos, visando a automação e simplificação de processos 
administrativos, além de reforçar os controles internos e incrementar a disponibilização de 
informações gerenciais. No terceiro trimestre, três projetos ganharam vida: implementação de 
BI (Business Inteligence), automação do controle de almoxarifado e migração para nova Cloud.   

O grupo Priner permanece monitorando ativamente os desdobramentos da pandemia 
Coronavírus (Covid-19) em seus negócios e implementando ações a fim de preservar seus 
colaboradores, seus resultados e sua liquidez, buscando atender às expectativas de seus 
clientes, acionistas, colaboradores e fornecedores. Permanecemos com o objetivo de utilizar os 
recursos do IPO para realização de operações de M&As, modernização de equipamentos e 
reforço de capital de giro, cientes de nossa responsabilidade diante da atual crise.  

O grupo Priner segue convicto de sua capacidade para crescer, aprimorar e diversificar os 
serviços oferecidos aos seus clientes, a fim de gerar valor aos seus acionistas e colaboradores. 

 

 
A Administração 
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Receita Líquida (RL) 

 

A Receita Líquida (RL) foi de R$ 54,8 milhões no 3T20, redução de 35,9% em relação ao 3T19 

(R$85,4 milhões).  Apesar desta redução causada pela pandemia mundial, Coronavírus (Covid-

19), o terceiro trimestre foi marcado pela recuperação no volume de operações, fruto da 

redução nas restrições de acesso aos complexos industriais e plataformas offshore, que 

resultaram em um incremento de 13,8% da RL em relação ao 2T20. No acumulado do ano a 

Receita Líquida teve uma redução de 33,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. 

Apesar da queda da RL em relação ao 3T19, quando comparado a RL per capita, observa-se 
acréscimo de 4,7% (R$ 10,1 mil 3T20 vs R$ 9,7 mil 3T19). Quando comparado ao 2T20 o 
incremento foi de 36,3% (RL per capita do 2T20 foi de R$ 7,4 mil). Este acréscimo foi ocasionado, 
principalmente, pelo downsizing implementado no segundo trimestre.  

Após início da pandemia, a RL atingiu o nível mais baixo em maio, com recuperação gradual de 
junho em diante.  
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Custo dos Produtos Vendidos (CPV) 

 

O CPV totalizou R$ 45,4 milhões no 3T20, o 
que representa redução de 39,2% em 
relação ao mesmo período do ano anterior. 
Em relação a Receita Líquida, apresentou um 
decréscimo de 4,7 p.p. devido a recuperação 
no ritmo de execução de diversos contratos 
pós COVID. No Acumulado do ano, o CPV 
totalizou R$ 159,5 milhões, redução de 
29,7%, quando comparado ao acumulado do 
ano anterior.  

Apesar da pandemia, o CPV per capita no 
3T20 e 9M20 se manteve nos mesmos níveis 
dos mesmos períodos do ano anterior, o que 
confirma a gradual melhoria de 
produtividade das operações. 

 

 

Lucro Bruto (LB) 

 

No 3T20 a Companhia registrou Lucro Bruto de R$ 
9,4 milhões, com margem positiva de 17,7%, um 
acréscimo de 4,7 p.p. em relação ao mesmo 
período do ano anterior, performance superior 
aos valores apresentados mesmo em períodos 
pré-pandêmicos: 13,2% no 1T20 e 14,1% em 
2019. 

Esta alavancagem operacional foi consequência 
da recuperação no nível das atividades e da 
retomada no processo de aquisição de ativos, 
visando a substituição de equipamentos, até 
então locados de terceiros.   

No acumulado do ano o Lucro Bruto foi de R$ 14,6 milhões, redução de 57% em relação aos 
9M19, tendo como principal causa a redução das atividades pelo distanciamento social e o 
downsizing, fruto da pandemia Coronavírus (Covid-19). No 2T20, os custos adicionais com 
desligamentos foram de R$ 8,5 milhões.  
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 Despesas Gerais e Administrativas, líquidas de Equivalência Patrimonial 

 

 As Despesas Gerais e Administrativas no 3T20 foram de R$ 12,5 milhões, o que representa 
acréscimo de 8,5% em relação ao 3T19. Em 9M20, houve redução de 30,9% em relação ao 
mesmo período do ano anterior. 

Excluindo-se o efeito de dois eventos não 
recorrentes e sem relação com a pandemia 
(avaliação a valor justo de opções de 
compra e venda de adquiridas e plano de 
opções), essas despesas apresentaram 
redução relevante: 38,4% em relação ao 
trimestre anterior (R$ 6,7 milhões no 3T20 
vs R$ 10,8 milhões no 2T20). Essa redução 
foi fruto das medidas adotadas para 
enfrentamento da crise e do novo cenário 
econômico, com destaque para os gastos 
com pessoal. 

 

 

 

 EBITDA CONTÁBIL 

 

O EBITDA Contábil atingiu R$ 2,8 milhões no terceiro trimestre de 2020, 34,6% inferior em 
relação ao 3T19. No acumulado de nove meses de 2020 foi de R$ 8,9 milhões, o que representa 
redução de 47,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.  

Os resultados acumulados foram fortemente impactados pela pandemia, através da 
combinação da queda nas receitas e gastos extraordinários com demissões de colaboradores 
(R$ 10,1 milhões), tanto a nível de mão de obra direta, quanto indireta. 

 

 

 

 

 

 

 

EBITDA 3T20 3T19 % 9M20 9M19 %

Receita Líquida 54.827 85.388 -35,8% 174.136 260.725 -33,2%

(-) CPV (45.380) (74.646) -39,2% (159.522) (226.765) -29,7%

(-) Despesas operacionais, gerais e administrativas (12.461) (11.224) 11,0% (22.115) (31.564) -29,9%

(+) Equivalência Patrimonial 0 (256) n/a 217 (131) -265,6%

(+) Depreciação e Amortização 5.819 5.027 15,7% 16.198 14.695 10,2%

EBITDA 2.805 4.289 -34,6% 8.913 16.959 -47,4%

% margem 5,1% 5,0% 0,1% 5,1% 6,5% -1,4%
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 EBITDA AJUSTADO 

 

O EBITDA ajustado no 3T20, desconsiderando-se os eventos não recorrentes e sem relação com 
a pandemia (avaliação a valor justo de opções de compra e venda de adquiridas e plano de 
opções), foi de R$ 8,6 milhões, equivalente a margem de 15,7%. Em comparação ao 3T19, houve, 
acréscimo de 11,4 p.p. na margem EBITDA. 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação do EBITDA (R$ Milhões) 3T20 Real 3T19 Real 9M20 Real 9M19 Real

Lucro/(Prejuízo) Líquido (4,9) (2,9) (19,8) (5,4)

(+) Tributos sobre o Lucro 0,7 (1,4) 7,8 (2,4)

(+) Resultado Financeiro, Líquido 1,2 3,7 4,7 10,1

(+) Depreciação e Amortização 5,8 5,0 16,2 14,7

EBITDA contábil 2,8 4,3 8,9 17,0

Margem EBITDA contábil 5,1% 5,0% 5,1% 6,5%

Ajustes itens não recorrentes

(+) AVJ de opções de compra e venda de adquiridas 0,0 (0,7) (7,8) (0,2)

(+) Stock Options 5,8 0,0 5,8 0,0

EBITDA ajustado 8,6 3,6 7,0 16,8

Margem EBITDA ajustado 15,7% 4,3% 4,0% 6,4%
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 Resultados Financeiros 

 

Os resultados financeiros líquidos no 3T20 foram de R$ 1,2 milhão (despesas), redução de 66,1% 
em relação ao 3T19 (R$ - 3,6 milhões), tendo como principal causa o aporte de capital oriundo 
do IPO (Initial Public Offering), ocorrido em fevereiro de 2020. 
 

 

  

 

 

Lucro (Prejuízo) Líquido 

 

O Prejuízo Líquido no 3T20 foi de R$ 4,9 milhões, 
frente ao prejuízo de R$ 2,9 milhões no 3T19. No 
acumulado do ano o Prejuízo Líquido foi de R$ 
19,8 milhões (R$ 5,4 milhões em 9M19). Os 
resultados obtidos são consequências dos 
fatores expostos acima. 

 

 

 

 

 

 

Investimentos 

 

No 3T20, período marcado pela retomada no volume das operações, a Companhia acelerou os 
investimentos de capital (R$ 5,9 milhões), divididos da seguinte forma: equipamentos 
produtivos (R$5,2 milhões), informática (R$ 0,5 milhão) e benfeitorias (R$ 0,2 milhões). 

Adicionalmente, a Companhia adquiriu 49% da R&R (R$ 3,3 milhões) e 8,33% da Smartcoat 
(“custo zero”), passando a deter 100% e 83,33% das duas controladas, respectivamente.  

 

Resultados financeiros 3T20 3T19 % 9M20 9M19 %

Receitas de aplicações financeiras 665 246 170,3% 2.567 436 488,8%

Juros de financiamentos (incluindo IOF) (1.427) (2.529) -43,6% (5.083) (7.052) -27,9%

Dívida da aquisição (19) (128) -85,2% (117) (387) -69,8%

Juros de clientes 121 56 116,1% 377 219 72,1%

Cessão de direitos creditórios (58) (1.077) -94,6% (513) (2.186) -76,5%

Outros (522) (221) 136,2% (1.926) (1.148) 67,8%

Total (1.240) (3.653) -66,1% (4.695) (10.118) -53,6%
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 Disponibilidade de Caixa e Dívida 

 

As disponibilidades ao final do 3T20 somaram R$ 135,4 milhões, tendo como principal origem o 
aporte de capital de R$ 161,3 milhões, fruto do IPO (Initial Public Offering) realizado em 
fevereiro de 2020. As disponibilidades estão aplicadas em títulos públicos federais pós-fixados 
e CDBs de bancos de primeira linha. A Dívida Bruta consolidada da Priner encerrou o trimestre 
em R$ 66,9 milhões, redução de 30,1% em relação ao 3T19. Em função do aporte de capital, a 
posição financeira líquida consolidada da Companhia passou a ser positiva, encerrando o 3T20 
em R$ 68,5 milhões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Capital de Giro 

No 3T20, o saldo a receber de clientes superou o saldo de contas a pagar com fornecedores e 
funcionários em R$ 25,8 milhões. Comparativamente ao 3T19, houve incremento no prazo 
médio de recebimento de clientes e estabilidade no prazo médio de pagamento (fornecedores). 
A variação nos prazos médios foi causada pelo encerramento, das operações de antecipação de 
recebíveis e postergação de fornecedores, fato ocorrido após o ingresso dos recursos do IPO 
(Initial Public Offering). 

 

 

 

 

 

Indicadores Financeiros 3T20 3T19

Contas a Receber (clientes) 54.726 59.853

# dias 80 57

Contas a Pagar (fornecedores e funcionários) 28.929 47.719

# dias 42 45

Capital de giro, considerando itens acima 25.797 12.134

# dias 38 11

Indicadores Financeiros 3T20 3T19

Disponibilidades 135.441 26.806

Empréstimos Bancários (3.412) (12.487)

Debêntures (60.199) (65.635)

Empréstimos de Mútuos 0 (9.507)

Dívidas Referentes a Aquisições (Sellers Loan ) (3.312) (8.139)

Dívida Bruta (R$mil) (66.923) (95.768)

Posição Financeira Líquida (R$mil) 68.518 (68.962)

Dívida Líquida / EBITDA LTM (1) (3,5) 2,7
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Mercado de Capitais 

 

Em fevereiro de 2020, a Companhia realizou seu IPO (Initial Public Offering), através da 

distribuição primária de 17.391.304 (dezessete milhões, trezentos e noventa e um mil, trezentos 

e quatro) novas ações ordinárias e da distribuição secundária de 2.608.695 (dois milhões, 

seiscentos e oito mil e seiscentos e noventa e cinco) ações ordinárias. O valor total foi de R$ 200 

milhões, sendo R$ 174 milhões referentes a distribuição primária e R$ 26 milhões referentes a 

secundária. O início de negociações das ações no segmento Novo Mercado da B3 ocorreu em 

17 de fevereiro de 2020. 

Em 30 de setembro de 2020, as ações ordinárias da Priner (B3: PRNR3) estavam cotadas a 
R$8,68, desvalorização de 4,6% em relação ao preço de fechamento de 30 de junho de 2020. O 
índice Ibovespa, no mesmo período, registrou desvalorização de 1,7%. No encerramento do 
3T20, o valor de mercado da Priner na B3 era de R$ 336,3 milhões. 
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Balanço Patrimonial 

 

 

 

Ativo 30/09/2020 30/09/2019

Ativo Circulante 222.451       119.048      

Disponibilidades 135.441 26.669

Contas a receber 54.726 59.853

Mútuo a receber 0 272

Estoques 1.172 1.442

Tributos a recuperar 27.586 25.518

Outros Ativos Circulantes 3.526 5.294

Ativo Não Circulante 106.049 120.855

Tributos diferidos 18.187 23.668

Outros créditos 11.827 10.175

Investimentos 0 1.565

Imobilizado 71.121 80.430

Intangível 4.863 5.017

Outros ativos não circulantes 51 0

Total do Ativo 328.500 239.903

Passivo 30/09/2020 30/09/2019

Passivo Circulante 68.301         101.252      

Fornecedores 7.124 12.764

Empréstimos e financiamentos 26.594 20.260

Arrendamento financeiro a pagar - Direitos de uso CPC 06 1.811 1.500

Mútuo a pagar 0 9.507

Financiamento de Aquisições - Sellers Finance 3.312 8.139

Salários e Encargos 21.661 34.811

Impostos a pagar 4.106 4.466

Outras contas a pagar 3.693 9.805

Passivo Não Circulante 50.536 78.678

Fornecedores 144 144

Empréstimos e financiamentos 37.076 66.073

Arrendamento financeiro a pagar - Direitos de uso CPC 06 5.714 6.828

Financiamento de Aquisições - Sellers Finance 2.611 0

Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 4.822 5.327

Outros passivos 169 306

Patrimônio Líquido 209.663 59.973

Total Passivo e Patrimônio Líquido 328.500 239.903
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Desmonstrativo de Resultados 

 

 

 

 

 

 

Demonstrativo de Resultado (R$ '000) 3T20 3T19 % 9M20 9M19 %

 Receita Líquida 54.827 85.388 -35,8% 174.136 260.725 -33,2%

 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos (45.380) (74.646) -39,2% (159.523) (226.765) -29,7%

 % da RL -82,8% -87,4% 4,7 p.p. -91,6% -87,0% -4,6 p.p.

Custo com execução de obras (38.316) (68.780) -44,3% (135.509) (200.422) -32,4%

Depreciação de equipamentos locados (4.880) (4.227) 15,4% (13.620) (12.244) 11,2%

Outros custos (2.184) (1.639) 33,3% (10.393) (14.099) -26,3%

 Lucro Bruto 9.447 10.742 -12,1% 14.613 33.960 -57,0%

 % da RL 17,2% 12,6% 4,7 p.p. 8,4% 13,0% -4,6 p.p.

Despesas operacionais, gerais e administrativas (12.461) (11.224) 11,0% (22.114) (31.566) -29,9%

     % da RL -22,7% -13,1% -9,6 p.p. -12,7% -12,1% -0,6 p.p.

Equivalência Patrimonial 0 (256) n/a 217 (131) -265,6%

     % da RL n/a -0,3% n/a 0,1% -0,1% 0,2 p.p.

 Lucro Operacional (3.014) (738) 308,4% (7.284) 2.263 n/a

 % da RL -5,5% -0,9% -4,6 p.p. -4,2% 0,9% -5,1 p.p.

 Resultado Financeiro (1.240) (3.653) -66,1% (4.695) (10.118) -53,6%

 % da RL -2,3% -4,3% 2,0 p.p. -2,7% -3,9% 1,2 p.p.

Receitas financeiras (120) 1.089 n/a 4.751 3.348 41,9%

Despesas financeiras (1.120) (4.742) -76,4% (9.446) (13.466) -29,9%

 Lucro Antes do Imposto de Renda (4.254) (4.391) -3,1% (11.979) (7.855) 52,5%

 IR e CSSL Correntes (1.110) (1.623) -31,6% (3.959) (4.435) -10,7%

 IR e CSSL Diferidos 434 3.071 n/a (3.874) 6.856 n/a

 Lucro Líquido (4.930) (2.943) 67,5% (19.812) (5.434) 264,6%

 % da RL -9,0% -3,4% -5,5 p.p. -11,4% -2,1% -9,3 p.p.
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 Demonstrativo de Fluxo de Caixa 

 

 

 

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

Fluxo de Caixa Consolidado 3T20 3T19

Lucro/(Prejuízo) Líquido (4.930) (2.943)

Depreciação e Amortização 5.819 5.027

Participação dos acionistas não controladores da R&R (PL) (378) 0

Variações no Capital de Giro e Não Circulante:

Contas a Receber (3.102) 5.656

Contas a Pagar 496 5.069

Outras contas do Circulante e Não Circulante (exceto Imob. e Intang.) 3.159 (2.908)

Caixa gerado pela Operação 6.870 9.901

Aquisição de Ativo Fixo (líquido de baixas) (5.915) (4.875)

Aquisição de direitos de uso (CPC 06) (líquido de baixas) (376) 222

Adição por inclusão da controlada R&R na consolidação (ativo fixo e intangível) 211 0

Investimentos 0 256

Atividades Financeiras:

Aumento de Capital 2.274 0

Variação em Financiamentos - Curto Prazo (2.970) (3.416)

Variação em Financiamentos - Longo Prazo (14) (1.415)

Variação na Debêntures - Curto e longo prazos (4.438) 137

Variação depósitos vinculados (conta Escrow) 267 4.837

Variação na Dívida da Aquisição - Curto e Longo Prazos 2.029 (282)

Variação dos arrendamentos financeiros - Curto e Longo Prazo (59) (769)

Ajuste avaliação patrimonial (11.278) 0

Caixa gerado pelas Finanças (14.189) (908)

Variação no Caixa (vide nota) (13.399) 4.596

Caixa Inicial 147.977 12.273

Caixa Final 134.578 16.869



 

 

 

 


