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Análises dos dados contábeis 
e informações financeiras



Inicialmente, esclarece a Administradora Judicial que o presente relatório
abarca as competências de setembro e outubro de 2021 em razão da data
no deferimento do processamento da Recuperação Judicial (30/09/2021).

Esclarece, também, que diligenciou junto às empresas, de forma virtual,
no dia 11/11/2021, em razão das questões de distanciamento social.

Dentre as seis empresas que formam o grupo econômico, quatro delas
estão inativas e sem informações para análise, as quais:
• DIMELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
• INDÚSTRIA DE MODULADOS DIMELLO LTDA
• DICASA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
• DIVIDER DIVISÓRIAS LTDA

As outras duas empresas possuem movimentação e apresentam
balancete mensal relativo aos meses de setembro e outubro de 2021:
• HANORD DO BRASIL LTDA (HANORD)
• WALL SYSTEM SISTEMAS MODULARES LTDA (WALL SYSTEM)

Embora a empresa HANORD apresente movimentação contábil, os
mesmos não consistem em atividade operacional, sendo registrado
somente as depreciações e despesas de condomínio de seu imóvel. Desta
forma a análise contábil fica mais focada na empresa WALL SYSTEM, onde
a atividade operacional e a maioria dos saldos contábeis estão
concentrados.

Considerações 
inicias



Ativo - Hanord
A empresa HANORD, tendo registrado somente as
depreciações e despesas de condomínio, apresentou
pequena redução em seu ativo contábil, na ordem de
0,85%, passando de R$660 mil em 08/2021 para
R$608 mil em 10/2021, conforme gráfico.

Embora o valor histórico do ativo seja R$608 mil, seus
imóveis estão avaliados em R$10,5 milhões, conforme
laudos juntados pelas Recuperandas nos autos.

Outros ativos de valor relevante são as contas
classificadas como OUTROS CRÉDITOS:
1.1.2.5.1.0060 WALL SYSTEM SISTEMAS MODULARES.
R$60 mil – valor a receber de empresa do grupo,
também em recuperação judicial, e desta forma sem
liquidez.
1.1.2.6.1.0076 DIFFERE LTDA, R$220 mil – Valor de difícil
recebimento, sendo um empréstimo à empresa da
família que não está mais em atividade.



Ativo – Wall System
A WALL SYSTEM, por sua vez, teve seu ativo reduzido de
08/2021 para 10/2021 em 2,27%, de R$7,9 milhões em
08/2021 para R$7,8 milhões em 10/2021:

Embora o valor histórico do ativo contábil monte em
R$7,8 milhões, cabe destacar quanto a composição do
ativo, que se encontra carregado de valores de pouca ou
nenhuma liquidez, destacando as principais contas
representativas do gráfico a seguir:



Ativo – Wall System
Composição do ativo

IMOBILIZADO: constitui o maior valor do ativo, 34% que correspondem a R$2,7 milhões de valor residual. Possui, no
entanto, R$1,9 milhões em construção em andamento, valor este já considerado na avaliação dos imóveis da
HANORD.

ESTOQUES: correspondente a 27% do ativo, valor de R$2,1 milhões. Sua baixa liquidez consiste na dificuldade de
aproveitamento dos materiais em novos projetos vendidos.

DESP. EXERCÍCIOS SEGUINTES: valor que corresponde a 21% do ativo, equivalente a R$1,6 milhões, se trata de contas
compensatórias do passivo: encargos, multas e juros de parcelamentos consolidados e não pagos.

PARCERLAMENTO Lei nº11941: 10% do valor do ativo, equivalente a R$797 mil. São valores de pagamento de
parcelamento referente a empresas do grupo.

Para que as demonstrações contábeis possam evidenciar a situação patrimonial da empresa, é necessário fazer os
ajustes, regularizando a natureza dos saldos e eliminando os saldos sem nenhuma liquidez.



Passivo - Hanord

O passivo da HANORD permaneceu inalterado nos
meses de setembro e outubro de dezembro de 2021,
totalizando valor histórico de R$82.564,93.

Todo o passivo da HANORD é constituído de tributos
que não estão parcelados e não foi efetuado nenhum
pagamento no período.



Passivo – Wall 
System
Quanto ao passivo da WALL SYSTEM, o mesmo teve
um acréscimo de R$475 mil no período, passando de
R$15,7 milhões para R$16,2 milhões, conforme “gráfico
1”.

O “gráfico 2” segmenta o passivo de R$16,2 milhões,
em grupos de saldos, os quais serão tratados nos
próximos slides.

Gráfico 1

Gráfico 2



Passivo – Wall 
System
• Débitos Tributários

Os débitos tributários representam o maior grupo do
endividamento da empresa. Se trata de 60% do saldo
demonstrado, compreendendo o valor de R$9,7 milhões.
Embora os saldos contábeis totalizem os débitos
tributários em R$9,7 milhões, tal valor não compreende
todas as atualizações referente a multa e juros obtidas
nos relatórios fiscais, uma vez que somente foram
registrados tais acréscimos referentes aos valores de
parcelamentos consolidados.
No balancete de 10/2021, as contas de parcelamento
demonstram ter ocorrido pagamento de parcela
referente aos parcelamentos PERT, reabertura da Lei
nº11.941 e parcelamento de FGTS.

Quanto ao pagamento dos tributos do vencimento
normal mensal, somente o balancete não deixará claro o
recolhimento dos mesmos; porém, quanto ao INSS sobre
a folha de pagamento, fica demonstrado que não
apresenta o registro de débito em outubro quanto ao
pagamento da competência setembro/2021. Para fins de
acompanhamento mensal, o gráfico a seguir demonstra
a variação em cada período sobre o aumento ou não do
endividamento tributário:



Passivo – Wall 
System
• Passivo sujeito a recuperação judicial

O passivo sujeito a recuperação judicial está lançado em
contas separadas no balancete da WALL SYSTEM,
constituído dos valores referidos no gráfico ao lado.

O saldo do total dos créditos sujeitos a Recuperação
Judicial é de R$2.594.165,96.

Cabe ressaltar que a primeira relação de credores
fornecida pela empresa totalizava o valor de
R$2.364.139,50, sendo que posterior ao ajuizamento da RJ,
a mesma promoveu modificações que implicaram em
redução de alguns valores e aumento/acréscimo de
outros. Ao todo, as reduções foram de R$172.662,27 e os
acréscimos de R$402.688,73 conforme demonstrado
detalhadamente na tabela do slide a seguir:



CLASSIFICAÇÃO CREDOR  VALOR  ORIGINAL REDUÇÃO AUMENTO VALOR MODIFICADO
Classe I MARIANE B. CARDOSO 16.530,39                          -                     1.997,12 18.527,51                      
Classe I SILVANIA PRASS 64.750,39                          -                     7.411,55 72.161,94                      
Classe I TERESA MARTINELLI 39.114,30                          -                     4.927,46 44.041,76                      
Classe I RAFAEL B. CARDOSO 44.736,28                          -                     5.633,97 50.370,25                      
Classe I EDGAR DA COSTA 7.500,00                            2.154,42-          0,00 5.345,58                        
Classe I FERNANDO JUNIOR MARIANI 8.953,15                            4.937,19-          0,00 4.015,96                        
Classe I Total 181.584,51                       7.091,61-          19.970,10 194.463,00                    
Classe III ACO E LASER COM.CHAPAS METALICAS LTDA 1.684,62                            1.684,62-          0,00 -                                   
Classe III ART PEL COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA 4.531,37                            3.246,37-          0,00 1.285,00                        
Classe III BANCO BRADESCO S.A. 375.924,49                       12.199,17-        0,00 363.725,32                    
Classe III BANCO DO BRASIL S.A. 609.199,61                       -                     0,00 609.199,61                    
Classe III BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 188.921,25                       7.556,85-          0,00 181.364,40                    
Classe III CIA INDUSTRIAL CARLOS SCHNEIDER 307,25                                307,25-              0,00 -                                   
Classe III CTM IND COM DE EMBALAGENS LTDA 5.165,14                            5.165,14-          0,00 -                                   
Classe III CAIXA ECONOMICA FEDERAL -                                      -                     317.221,77 317.221,77                    
Classe III DISAFE IND COM IMPORT PROD SEGURANÇA LTDA 23.517,86                          -                     0,00 23.517,86                      
Classe III ENGEFITAS IND , COM E IMPORTACAO DE FITAS LTDA 668,71                                668,71-              0,00 -                                   
Classe III FATI FERRAMENTAS LTDA 408,26                                408,26-              0,00 -                                   
Classe III FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA 8.152,28                            6.858,27-          0,00 1.294,01                        
Classe III FUSOPAR PARAFUSOS LTDA -POA 3.779,22                            -                     1.067,23 4.846,45                        
Classe III GMAD PLACA SUL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS L 1.190,81                            464,67-              0,00 726,14                            
Classe III MARAFON & CIA LTDA INDUSTRIA DE MOLAS 2.288,50                            2.288,50-          0,00 -                                   
Classe III MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO 843,81                                843,81-              0,00 -                                   
Classe III PERFILISA IND PLASTICOS DE ENGENHARIA LT 9.703,98                            8.719,03-          0,00 984,95                            
Classe III PERFISUD EXTRUSAO DE ALUMINIO LTDA 28.863,93                          25.881,51-        0,00 2.982,42                        
Classe III PERSOL IND COM PERSIANAS E CORTINAS LTDA 2.249,18                            1.124,59-          0,00 1.124,59                        
Classe III PERTECH DO BRASIL LTDA 14.271,60                          14.271,60-        0,00 -                                   
Classe III SCHAEFFER IND.COM VIDROS SEGURANÇA LTDA 13.081,27                          6.238,22-          0,00 6.843,05                        
Classe III SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. 8.175,16                            4.087,58-          0,00 4.087,58                        
Classe III TECELAGEM LADY LTDA 59.463,75                          38.047,67-        0,00 21.416,08                      
Classe III PAULO ROBERTO KOPSCHINA 527.612,95                       -                     59.613,31 587.226,26                    
Classe III Total 1.890.005,00                    140.061,82-      377.902,31 2.127.845,49                
Classe IV BLC LOG LOGÍSTICA E TRANSPORTES MULTIMODAL 885,10                                885,10-              0,00 -                                   
Classe IV HYPERFIL METALURGICA EIRELI 1.201,20                            1.201,20-          0,00 -                                   
Classe IV J.C AFIAÇÕES LTDA -ME 467,00                                467,00-              0,00 -                                   
Classe IV KRK DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA -EPP 119.056,38                       2.000,00-          0,00 117.056,38                    
Classe IV ORCHESTRA SOLUCOES D EGESTAO -CONSULTORIA LTD  49.797,30                          -                     1.153,87 50.951,17                      
Classe IV PAULO OTAVIO DA ROSA 13.153,83                          13.153,83-        0,00 -                                   
Classe IV VIVA COR COMERCIAL DE TINTAS LTDA - EPP 7.801,71                            7.801,71-          0,00 -                                   
Classe IV WIN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 100.187,47                       -                     3.662,45 103.849,92                    
Classe IV Total 292.549,99                       25.508,84-        4.816,32 271.857,47                    

Total Geral 2.364.139,50                    172.662,27-      402.688,73 2.594.165,96                



Passivo – Wall 
System
• Passivo não relacionado na recuperação judicial

O balancete apresenta alguns passivos que não foram relacionados na Recuperação Judicial, se tratando de 21% do
passivo, equivalente a R$3,4 milhões.

São as seguintes contas e/ou grupos de contas:
2.1.1.4.5.0420 RECEITAS A ANTECIPADAS A APROPIAR – R$1,06 MILHOES – Quando o cliente faz pagamento antecipado e
exige nota fiscal somente para o pagamento é emitida nota fiscal como operação 5922 ou 6922 e feito lançamento
D- cliente e C- receita antecipada. Quando é efetivamente entregue a mercadoria D - recura antecipada (420.0) e a
crédito de receita de venda no resultado. (Obrigação de entregar)
2.1.1.4.4 ADIANTAMENTO DE CLIENTES – R$741 MIL – São valores recebidos de adiantamento de clientes sem exigência de
nota fiscal. Na hora da entrega da mercadoria será quitada a nota fiscal, pois já houve o pagamento. (Obrigação de
entregar)
2.2.1.1.1.7000 HUFCOR INC. - R$1,2 MILHÕES – dívida com parceiro estrangeiro decorrente de royalties e treinamento sobre
maquinário adquirido, que nunca foi exigida e possivelmente está prescrita (parcelas inadimplidas desde janeiro de 2015).
2.1.1.4.1.0320 ALUGUEIS A PAGAR – R$60 MIL – valor devido a HANORD, empresa do grupo proprietária do imóvel.
2.1.1.4.1.0337 ROYALTIES A PAGAR – R$301 MIL – conta que se trata da mesma natureza referente aos valores da conta
2.2.1.1.1.7000 HUFCOR INC. – r$1.,2 MILHÕES.



Passivo – Wall 
System
• Passivo não relacionado na recuperação judicial

Para fins de acompanhamento, o gráfico a seguir
demonstra o saldo da soma deste grupo de contas em
cada período:



Passivo – Wall 
System
• Passivo após o ajuizamento da recuperação judicial

O passivo pós ajuizamento da recuperação judicial
descrito neste item é composto do saldo atual do grupo
de fornecedores, do grupo de credores, e dos valores
acrescidos dos grupos contábeis de passivo: trabalhista,
tributários e provisões em relação ao saldo existente em
31/08/2021.
Para fins de acompanhamento, o gráfico ao lado
demonstra os saldos de forma acumulada, a partir do
balancete de 09/2021, referenciado nas contas do
próximo slide.



Passivo – Wall 
System
• Passivo pós ajuizamento da recuperação judicial

Quirografários – composto pelo saldo do grupo contábil de constas da estrutura 2.1.1.1.1 FORNECEDORES, pelo saldo do
grupo contábil da estrutura 2.1.1.1.2 CREDORES DIVERSOS e pelo aumento do saldo do grupo 2.1.1.4.1 OUTROS DÉBITOS
em relação ao saldo existente em agosto de 2021: em setembro aumentou R$131 mil, e o aumento acumulado até final de
outubro foi de R$364 mil.
Trabalhistas – composto pelo aumento do saldo do grupo de contas do passivo na estrutura 2.1.1.2.1 DÉBITOS
TRABALHISTAS e 2.1.1.4.3 PROVISÕES em relação ao saldo existente em agosto/2021 (exceto o valor de R$172 incluído na
RJ): em setembro aumentou em R$22,9 mil e o aumento acumulado até final de outubro foi de R$73,9 mil.
Tributários – composto pelos grupos de contas do passivo na estrutura 2.1.1.1.2 DÉBITOS TRIBUTÁRIOS e 2.2.1.1.2
PARCELAMENTO ENCARGOS E TRIBUTOS – em setembro aumentou em R$8,9 mil e o aumento acumulado até final de
outubro foi de R$73,9 mil.
Obrigações de entregar - composto pelos grupos de contas do passivo na estrutura 2.1.1.4.4 ADIANTAMENTO DE CLIENTES
e 2.1.1.4.5 RECEITAS ANTECIADAS – em setembro aumentou em R$209,4 e em outubro reduziu R$262 mil, sendo o
acumulado de redução em – R$53 mil.



Demonstração dos Resultados e 
Evolução - Hanord
A empresa HANORD não apresenta resultados
positivos desde 2017. No gráfico ao lado, podemos
acompanhar os resultados pela geração potencial de
caixa.
Quanto aos valores mensais, demonstrados no
gráfico anterior, a partir de 08/2021, são sempre o
acumulado anual até o mês. Para se obter o resultado
de determinado mês, é necessário subtrair o mês
anterior. Assim o resultado negativo de geração de
caixa de 10/2021, são os R$10.092,76 – R$9.106,13 o que
resulta em R$986,63.
A empresa obtinha receitas devido a cobrança de
aluguéis da WALL SYSTEM, o que não vem sendo
realizado desde 2020, tendo apenas o registro das
despesas condominiais e das depreciações. Para fins
de acompanhamento da geração potencial de caixa,
as depreciações são desconsideradas pois não
representam desembolso de recursos.



Demonstração dos Resultados e 
Evolução – Wall System
Conforme gráfico da geração potencial de caixa a
seguir, se observa que a geração de caixa da empresa
Wall System, ao final de 10/2021, está negativa
(prejuízo) em R$1,38 milhões, para uma receita de
R$3,08 milhões.

Se observarmos as diferenças dos saldos acumulados
de 10/2021 para 09/2021, temos em outubro uma
receita (venda) de R$574 mil e um prejuízo de R$105
mil.
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