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Ilmo.  Dr.  Rui  Guerreiro,  M.D.  Administrador  Judicial  da

Marcefer Comércio de Ferragens Ltda. 

Ref.:  Recuperação Judicial nº 001/1.09.0299960-9
         Formilâminas Comércio Exportação Importação
         de Produtos para Móveis Ltda.

      Cláudia Regina Tropea, Perita nomeada nos autos

do processo em epígrafe, fl.155, vem apresentar análise do

acompanhamento mensal dos Balancetes de março e abril de

2010. Nesta análise foram confrontados os dados constantes

nos  Balancetes  com  os  do  Balanço  Econômico  Projetado

apresentado no Plano de Recuperação Judicial proposto pela

empresa.

BALANÇO ECONÔMICO PROJETADO x REALIZADO

              Procedeu-se a análise do Balanço Econômico

Projetado frente ao realizado, nos meses de março e abril de

2010, conforme Balancetes fornecidos pela Formilâminas, em

anexo.

1  –  A Receita  Bruta  Operacional  Projetada para  o  mês de

março/2010  era  de  R$268.726.  Os  valores  realizados

somaram R$86.102, representando uma diferença, a menor,

equivalente a 67,96%;
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2 – No mês de abril, a Recuperanda projetava uma Receita

Operacional  Bruta  de  R$324.849,  porém,  as  Vendas

efetivamente  realizadas  totalizaram  R$99.754,  o  que

representa apenas 30,71% do Projetado;

3  –  Em  contrapartida,  as  Despesas  Operacionais  aqui

englobando  Despesas  com  Vendas,  Administrativas,

Financeiras  e  Gerais,  previstas  para  os meses  de  março  e

abril/2010  somavam,  respectivamente,  R$57.093  e

R$59.618.  As  Despesas  Operacionais  consumadas

totalizaram  R$59.809  em  março  e  R$56.265  em  abril.

Verifica-se que as Despesas Operacionais se comportaram de

acordo com o previsto, entretanto, as vendas foram menores

em 68,69% quando comparadas entre os valores orçados e os

efetivamente realizados para os dois meses em análise;

4  –  Em  decorrência  dos  fatos  supra  referidos,  o  Lucro

Operacional  previsto  no  Balanço  Econômico  Projetado

transformou-se  em  prejuízo  em  ambos  os  meses.  Em

março/2010  foi  estipulado  um  Lucro  Operacional  de

R$33.602, porém, ocorreu um prejuízo de R$26.114. Já no

mês de abril o Lucro Operacional Projetado era de R$50.018,

no entanto, ocorreu um prejuízo de R$14.769;

5  –  Nos  quatro  primeiros  meses  de  2010,  o  Prejuízo

Operacional  acumulado  foi  de  R$77.260,  enquanto  que  o

Balanço Econômico Projetado previa um Lucro Operacional,

para o período, de R$112.621;

6  –  Os  valores  disponíveis  (Caixa  Geral  +  Bancos),  em

fevereiro/2010,  eram  de  R$35.083  e  passaram  para

R$54.658 em março e R$50.702 em abril;

7  –  A  conta  Estoque  de  Mercadorias  apresentava,  em

fevereiro/2010,  um saldo  de  R$194.372,  que  passou  para

R$224.496  em  final  de  março  e  para  R$240.039  em

30/04/2010;
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8 – A rubrica Duplicatas a Receber, que registra as vendas a

prazo  da  empresa,  em  fevereiro/2010  tinha  um  saldo  de

R$164.772, que passou para R$105.579 em final de março e

para  R$127.962  em  30/04/2010.  Os  valores  pouco

expressivos  dessa  conta  retratam  os  baixos  volumes  de

vendas realizados pela Recuperanda nesses primeiros meses

do ano;

9  –  A  conta  Fornecedores,  que  registra  as  compras  de

mercadorias  a  prazo  pela  Formilâminas,  apresentou  os

seguintes saldos: março R$31.451, abril R$38.369, enquanto

que em fevereiro  era de  R$98.892. Da análise  desta conta

verifica-se  que  a  maior  parte  das  compras  feitas  pela

Recuperanda foram efetuadas a vista, ou seja, R$130.183, e

somente  R$106.805  foram  a  prazo.  Ressalte-se  que  nos

meses de março e abril/2010 a empresa pagou R$97.561 aos

seus fornecedores.

CONCLUSÃO

            Diante de todo o exposto conclui-se que as medidas

adotadas  pela  administração  da  Formilâminas  ainda  não

produziram os resultados estimados, principalmente na área

de vendas, que apresenta um volume 69% menor do que o

previsto.  Essa  redução  na  Receita  Operacional  é  que

ocasionou  os  prejuízos  apontados  já  que  os  valores  de

despesas  e  custos  operacionais  ficaram  próximos  aos

projetados no Plano de Recuperação Judicial. O desequilíbrio

está intimamente relacionado ao déficit de vendas.

     Sem mais, esta Perícia coloca-se a disposição para

qualquer esclarecimento ou complementação necessária.
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     Porto Alegre, 25 de junho de 2010.


