
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 
A GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINAS S.A. 

CNPJ/MF n.º 33.845.322/0001-90            NIRE 29.300.030.562 
 

A Administração da A GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINAS S.A. (“Companhia”) submete à apreciação de V.Sas. o relatório da Administração, as 
demonstrações financeiras e o relatório dos auditores independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017. 
 
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
 
A Companhia tem como atividade a locação de equipamentos como geradores de energia, compressores de ar, torres de iluminação, 
plataformas aéreas, condicionadores de ar, entre outros, para os segmentos de construção civil, infraestrutura, mineração, óleo & gás, 
indústria, eventos, comércio e serviços. A Companhia possui 21 unidades de negócios situadas nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e 
Sudeste do Brasil. 
 
Em 2017, a Companhia apresentou receita líquida de R$ 121,6 milhões (2016 - R$ 332,4 milhões) e prejuízo líquido de R$ 39,7 milhões (2016 
– lucro de R$ 7,6 milhões). Em 2017 a Companhia continuou afetada pela crise nos mercados de locação e eventos, gerando resultados abaixo 
dos esperados para o período. Neste cenário a Companhia aprofundou a austeridade na redução de custos, garantindo a liquidez financeira e 
preservação do seu fluxo de caixa. 

 
As Demonstrações Financeiras foram examinadas pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S emitiu relatório sem ressalvas.  
 
As Demonstrações Financeiras na sua íntegra e o relatório dos auditores independentes estão disponíveis na sede da Companhia. 
 
 
         Sergio Ricardo Goes                                                                     Tatiana Maria Sarli Maimone 
         CPF: 124.517.328-65                                                                             CRC-BA: 21.719/O-0 
Diretor Administrativo Financeiro                                                                           Contadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Geradora Aluguel de Máquinas S.A. 
 
Balanço patrimonial  
31 de dezembro de 2017  
(Valores expressos em milhares de reais) 
 

  2017 2016 

Ativo   
Circulante   

Caixa e equivalentes de caixa 18.316 25.431 
Contas a receber de clientes 26.348 23.313 
Almoxarifado 6.219 11.310 

Tributos a recuperar 8.748 15.246 
Adiantamentos a fornecedores 106 161 
Outros créditos 1.017 2.041 

 60.754 77.502 

Não circulante   

Realizável a longo prazo   
    Imposto de renda e contribuição social diferidos 6.746 - 
    Partes relacionadas 2.017 1.750 
   Depósitos judiciais 4.010 5.609 

Imobilizado  182.450 223.997 
Intangível  17.229 26.252 
Outros créditos 5 - 

Total ativo não circulante 212.457 257.608 
   

Total do ativo 273.211 335.110 

 
 
Passivo   
Circulante   
Fornecedores e outras obrigações 6.164                 5.485  
Empréstimos e financiamentos 19.926               23.792  
Debêntures  6.459               22.484  
Salários e encargos sociais  7.879                 6.564  

 Tributos a recolher  2.133               3.464  
Dividendos a pagar  16                      16  

 42.577 61.805 

   
Não circulante   

 Empréstimos e financiamentos 25.780 42.696 

Debêntures  61.429 44.047 
Provisão para contingências  6.960 7.051 
Imposto de renda e contribuição social diferidos  - 3.360 

 94.169        97.154  

   
Patrimônio líquido   
 Capital social  122.184 122.184 
 Ações em tesouraria  (1.219) (1.219) 
 Reserva de capital  60.691 60.691 
 Prejuízos acumulados (45.191) (5.505) 

Total do patrimônio líquido 136.465      176.151  

   
Total do passivo e patrimônio líquido 273.211 335.110 

 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 

  



A Geradora Aluguel de Máquinas S.A.  
 
Demonstração do resultado 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 
 
 
  2017 2016 

   

Receita operacional líquida 121.614 332.444 

Custo de locação de máquinas e equipamentos (105.726) (238.899) 

   

Lucro bruto 15.888 93.545 

   Despesas operacionais:   

    Despesas gerais, administrativas e com vendas (43.992) (65.046) 

    Outras despesas, líquidas  (9.104) (3.243) 

    

Lucro (prejuízo) operacional (37.208) 25.256 

   

 Receitas financeiras 3.502 10.279 

 Despesas financeiras (16.086) (26.195) 

   

Resultado financeiro (12.584) (15.916) 

   
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição 
social (49.792) 9.340 

   

 Imposto de renda e contribuição social - diferido 10.106 3.506 

 Imposto de renda e contribuição social - corrente - (5.225) 

   

Lucro líquido (prejuízo) do exercício (39.686) 7.621 

   

Lucro líquido (prejuízo) por ação – R$ (5,18) 0,99 

 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
  



A Geradora Aluguel de Máquinas S.A.  
 
Demonstração do resultado abrangente 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016  
(Valores expressos em milhares de reais) 
 
 

 2017 2016 

   

Lucro líquido (prejuízo) do exercício (39.686) 7.621 

   

Outros resultados abrangentes - - 

   

Total do resultado abrangente (39.686) 7.621 

 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
 
 

 



 

A Geradora Aluguel de Máquinas S.A. 
 
Demonstração das mutações do patrimônio líquido 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 
(Valores expressos em milhares de reais) 

        
    Reservas de lucro  

  
Capital 
social 

Ações em 
tesouraria 

Reserva de 
capital 

Reserva 
legal 

Reserva de 
retenção de 

lucro 

Lucros 
(prejuízos) 

acumulados 

Total do 
patrimônio 

líquido 

        
Em 31 de dezembro de 2015 122.184 (1.219) 60.691 463 6.602 (20.191) 188.721 

        
 Absorção de prejuízos acumulados - - - (463) (6.602) 7.065 - 
 Lucro líquido do exercício - - - - - 7.621 7.621 
        
Em 31 de dezembro de 2016 122.184 (1.219) 60.691 - - (5.505) 176.151 

        
 Prejuízo do exercício - - - - - (39.686) (39.686) 

        

Em 31 de dezembro de 2017 122.184 (1.219) 60.691 - - (45.191) 136.465 

 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 

  



A Geradora Aluguel de Máquinas S.A. 
 
Demonstração dos fluxos de caixa 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 
(Valores expressos em milhares de reais)) 

 
 
 

 2017 2016 

Fluxos de caixa das atividades operacionais   
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social (49.792) 9.340 
 Ajustes de   
  Depreciação 36.221 37.493 
  Amortização 1.185 4.801 
  Perda da alienação de imobilizado 2.936 4.077 
  Juros sobre empréstimos e financiamentos  4.892 9.122 
  Juros sobre debêntures  9.244 11.758 
  Perdas (Ganhos) cambiais de atividades financeiras  1 (1.968) 
      Perda por Impairment 7.988 6.015 
  Perda por redução ao valor recuperável do contas a receber 3.938 6.416 
  Provisão para contingências  (91) 5.189 
  Perda por obsolescência de itens do almoxarifado  1.453 353 
 Variações no capital circulante   
  Contas a receber de clientes (6.973) 19.013 
  Almoxarifado 3.638 (3.355) 
  Adiantamentos a fornecedores 56 730 
  Tributos a recuperar 6.499 (10.649) 
  Depósitos judiciais 1.599 (2.013) 
  Outros créditos 1.024 (35) 
  Fornecedores e outras obrigações 679 (5.288) 
  Salários e encargos sociais 1.315 (1.217) 
  Tributos a recolher (1.331) (4.267) 

Caixa gerado nas operações 24.482 85.515 
   
 Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos (5.814) (9.985) 
 Juros pagos sobre debêntures (2.620) (11.682) 
 Imposto de renda e contribuição social pagos - (5.225) 

   
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  16.048 58.623 

   
Fluxos de caixa das atividades de investimento   
   Aquisição de investimentos (5) - 
 Compras de imobilizado  (3.086) (29.648) 
 Valor recebido pela venda de imobilizado 5.474 5.064 
   Compras de intangível  (150) - 

   
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de investimento 2.233 (24.584) 

   
Fluxos de caixa das atividades de financiamento   
   Pagamento de custos de transação                     373 351 
 Obtenção de empréstimos e financiamentos 3.264 - 
 Pagamento de empréstimos e financiamentos  (23.125) (33.837) 
 Pagamento de debêntures  (5.640) (1.000) 
 Empréstimos pagos (concedidos) aos acionistas (267) 118 
   Dividendos pagos -   (1.970) 

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (25.395) (36.338) 

Redução de caixa e equivalentes de caixa (7.115) (2.299) 

   
Caixa e equivalentes de caixa:   
  No início do exercício  25.431 27.730 
  No final do exercício 18.316 25.431 

Redução de caixa e equivalentes de caixa (7.115) (2.299) 

 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 


