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Petição da Administradora Judicial

CARMEN SCHAFAUSER, Administradora Judicial nomeada nos Autos da Recuperação
Judicial das Empresas TEKA – TECELAGEM KUEHNRICH S/A e Outras, vem com o devido
respeito à presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 22, inciso II, alíneas ‘a’ e ‘c’, da Lei nº
11.101/2005, apresentar o RELATÓRIO DE ATIVIDADES DAS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO,
nos seguintes termos:
Esta Administradora Judicial analisou os dados das Recuperandas para o fim de elaborar o
Relatório de Atividades dos meses de Junho a Novembro/2021.
Conforme análise dos Demonstrativos Contábeis apresentados pela Empresa TEKA
Tecelagem Kuehnrich S.A., segue análise detalhada do período abordado neste Relatório.
ANÁLISE DA VARIAÇÃO DO ATIVO DA RECUPERANDA TEKA – TECELAGEM
KUEHNRICH S.A.
A movimentação da Recuperanda TEKA Tecelagem Kuehnrich S.A. é intensa, podendo ser
observada nas grandes movimentações com a conta “Créditos”, “Caixa e Bancos” e “Estoques”,
onde o fluxo de capital circulante nestas contas é alto.
Observa-se na conta “CRÉDITOS” um aumento de 417% (quatrocentos e dezessete por
cento) na Subconta denominada “OUTRAS CONTAS” no período de Junho a Novembro/2021.
Observa-se também um aumento nas contas do “ESTOQUE” apresentando um aumento de 109%
(cento e nove por cento) na Subconta “MATÉRIA PRIMA” de Junho a Outubro, contudo, reduzindo
36% (trinta e seis por cento) de Outubro para Novembro:
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O Ativo Circulante da Recuperanda sofreu um crescimento de 21% (vinte e um por cento).

A análise do Ativo Não Circulante da Recuperanda sofreu variação de apenas 1% (um por
cento), contudo, aponta na conta “IMOBILIZADO” em sua Subconta “IMOBILIZAÇÕES EM
ANDAMENTO” um desenvolvimento de 191% (cento e noventa e um por cento). O total do Ativo no
período abordado apresentou um crescimento de 2% (dois por cento).
A análise da variação do Ativo da Recuperanda TEKA – TECELAGEM KUEHNRICH S.A.
apresenta a força de vontade da Empresa em continuar seu andamento, onde seu Ativo Circulante
mantém-se com boas transações e crescimento de resultados.
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ANÁLISE DA VARIAÇÃO DO PASSIVO DA RECUPERANDA TEKA – TECELAGEM
KUEHNRICH S.A.
Passivo é um termo do Balanço Patrimonial usado para especificar todas as obrigações
financeiras e dívidas de uma Empresa. Por sua vez, podem ser atribuídos à pessoas físicas (PF) e
pessoas jurídicas (PJ). Portanto, as despesas relacionadas ao pagamento de salários, impostos,
tributos, empréstimos, fornecedores, etc. fazem parte do passivo da Empresa.
Em outras palavras, os passivos também são considerados como o saldo decrescente dos
lucros da Empresa e do valor patrimonial. Isso significa que quanto maior for, menor será o valor e
o lucro da Empresa.
Assim, transcreve-se o Passivo da Recuperanda no período indicado neste Relatório:

A Recuperanda apresenta um aumento de 3% (três por cento) nas suas dívidas com
fornecedores, 32% (trinta e dois por cento) com provisões de encargos salariais e 33% (trinta e três
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por cento) com tributos a pagar em longo prazo.
As comissões sobre vendas tiveram um aumento de 12% (doze por cento) no decorrer do
período abordado.
Desta forma, entende-se que a Recuperanda está controlando os aumentos do seu
passivo, sendo que o total do aumentou apenas 2% (dois por cento).
ANÁLISE DA VARIAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DA RECUPERANDA
TEKA – TECELAGEM KUEHNRICH S.A
Segue tabela com os valores retirados do DR apresentado de Julho a Novembro/2021:

O total de faturamento no Exercício de 2021 é de R$ 266.240.084,83 (duzentos e sessenta
e seis milhões, duzentos e quarenta mil, oitenta e quatro reais com oitenta e três centavos) e um
prejuízo de R$ - 122.602.909,49 (cento e vinte e dois milhões, seiscentos e dois mil, novecentos e
nove reais com quarenta e nove centavos).
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ANÁLISE DA VARIAÇÃO DAS DEMAIS EMPRESAS DO GRUPO TEKA
As demais Empresas do Grupo TEKA apresentaram os seguintes resultados:

A TEKA Textil S.A. não apresentou Faturamento. Ao final do período abordado
compreendendo os meses de 2021 o Prejuízo acumulado é de R$ 208.056,05 (duzentos e oito mil,
cinquenta e seis reais com cinco centavos):

A Empresa TEKA Investimentos Ltda. não apresentou movimentação em seu Balanço
Patrimonial e as únicas receitas obtidas foram com vendas diversas e serviços que possibilitaram em
alguns meses um resultado positivo. Contudo, o prejuízo acumulado até Novembro/2021 foi de R$
1.001.596,16 (um milhão, um mil, quinhentos e noventa e seis reais com dezesseis centavos):
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A Empresa FB. Indústria e Comércio Têxtil Ltda., não apresentou Faturamento com venda
de mercadorias e baixa movimentação no Balanço, as únicas receitas obtidas foram com vendas
diversas e serviços que possibilitaram em alguns meses um resultado positivo. Contudo, o prejuízo
acumulado até Novembro/2021 foi de R$ 1.001.596,21 (um milhão, um mil, quinhentos e noventa e
seis reais com com vinte e um centavos).

A Empresa Cerro Azul Participações e Administração Ltda. apresentou um faturamento de
R$ 4.895.516,87 (quatro milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, quinhentos e dezesseis reais
com oitenta e sete centavos), receita derivada de vendas no País e de resultados de equivalência
patrimonial. O prejuízo da Recuperanda está sendo de R$ 1.293.930,89 (um milhão, duzentos e
noventa e três mil, novecentos e trinta reais com oitenta e nove centavos), apurado até a data de
30/Novembro/2021.
Desta forma, aguardar-se-á os documentos contábeis dos

próximos meses para melhor

análise do andamento das Empresas Recuperandas, do seu desenvolvimento e das suas estratégias
para enfrentamento da Pandemia e cumprimento do Plano.
DA OPINIÃO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL
Face o exposto, apresenta-se a este r. Juízo através do presernte petitório, o Relatório de
Atividades com a análise dos Balancetes Mensais dos meses de Junho a Novembro/2021.
Pede a Juntada e Aguarda o Comando Judicial.
De Caçador para Blumenau–SC, 16 de Dezembro de 2021.
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