TEKA – TECELAGEM KUEHNRICH S.A. - “em Recuperação Judicial”

Em atendimento ao disposto no Artigo 12º, inciso I, da Instrução CVM 481, de 17 de dezembro de 2009,
apresentamos a proposta de remuneração dos administradores:

Considerando a necessidade de fixação, pela Assembleia Geral Ordinária, do montante global anual
para distribuição entre os administradores e membros do Conselho de Administração da Empresa,
para o período compreendido entre abril 2014 e abril de 2015, PROPOMOS que o Conselho de
Administração, submeta, à Assembleia Geral Ordinária, proposta de fixação máxima do montante
global anual para distribuição entre os administradores e membros do Conselho de Administração em
R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), para o período de abril de 2014 a abril de 2015.

Blumenau (SC), 28 de março de 2014.

A Administração
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Em atendimento ao disposto na Instrução CVM 481, de 17 de dezembro de 2009, apresentamos as informações
nos termos do Anexo 9-1-II, da empresa TEKA - TECELAGEM KUEHNRICH S.A. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.

1. Informar o lucro líquido do exercício
Prejuízo de R$ (154.873) (milhares de reais)

2. Informar o montante global e o valor por ação dos dividendos, incluindo dividendos
antecipados e juros sobre capital próprio já declarados
Não se aplica.

3. Informar o percentual do lucro líquido do exercício distribuído
Não se aplica.

4. Informar o montante de global e o valor por ação de dividendos distribuídos com base em lucro
de exercícios anteriores
Não se aplica.

5. Informar, deduzidos os dividendos antecipados e juros sobre capital próprio já declarados:

a. O valor bruto de dividendo e juros sobre capital próprio, de forma segregada, por ação de cada
espécie e classe
Não se aplica.

b. A forma e o prazo de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio
Não se aplica.

c. Eventual incidência de atualização e juros sobre os dividendos e juros sobre capital próprio
Não se aplica.

d. Data da declaração de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio considerada
para identificação dos acionistas que terão direito ao seu recebimento
Não se aplica.

6. Caso tenha havido declaração de dividendos ou juros sobre capital próprio com base em lucros
apurados em balanços semestrais ou em períodos menores
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a. Informar o montante dos dividendos ou juros sobre capital próprio já declarados
Não se aplica.

b. Informar a data dos respectivos pagamentos
Não se aplica.
7. Fornecer tabela comparativa indicando os seguintes valores por ação de cada espécie e classe:
a. Lucro líquido do exercício e dos 3 (três) exercícios anteriores
2013
R$ (154.873)

2012
R$ 101.658

2011
R$ (194.645)

b. Dividendo e juro sobre capital próprio distribuído nos 3 (três) exercícios anteriores
Não se aplica.
8. Havendo destinação de lucros à reserva legal
a. Identificar o montante destinado à reserva legal
Não se aplica.

b. Detalhar a forma de cálculo da reserva legal
Não se aplica.

9. Caso a companhia possua ações preferenciais com direito a dividendos fixos ou mínimos
a. Descrever a forma de cálculos dos dividendos fixos ou mínimos
Não se aplica.

b. Informar se o lucro do exercício é suficiente para o pagamento integral dos dividendos fixos ou
mínimos
Não se aplica.

c. Identificar se eventual parcela não paga é cumulativa
Não se aplica.

d. Identificar o valor global dos dividendos fixos ou mínimos a serem pagos a cada classe de
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ações preferenciais
Não se aplica.

e. Identificar os dividendos fixos ou mínimos a serem pagos por ação preferencial de cada classe
Não se aplica.

10. Em relação ao dividendo obrigatório
a. Descrever a forma de cálculo prevista no estatuto
Não se aplica.

b. Informar se ele está sendo pago integralmente
Não se aplica.

c. Informar o montante eventualmente retido
Não se aplica.

11. Havendo retenção do dividendo obrigatório devido à situação financeira da companhia
a. Informar o montante da retenção
Não se aplica.

b. Descrever, pormenorizadamente, a situação financeira da companhia, abordando, inclusive,
aspectos relacionados à análise de liquidez, ao capital de giro e fluxos de caixa positivos
Não se aplica.
c. Justificar a retenção dos dividendos
Não se aplica.

12. Havendo destinação de resultado para reserva de contingências
a. Identificar o montante destinado à reserva
Não se aplica.

b. Identificar a perda considerada provável e sua causa
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Não se aplica.

c. Explicar porque a perda foi considerada provável
Não se aplica.

d. Justificar a constituição da reserva
Não se aplica.

13. Havendo destinação de resultado para reserva de lucros a realizar
a. Informar o montante destinado à reserva de lucros a realizar
Não se aplica.

b. Informar a natureza dos lucros não-realizados que deram origem à reserva
Não se aplica.

14. Havendo destinação de resultado para reservas estatutárias
a. Descrever as cláusulas estatutárias que estabelecem a reserva
Não se aplica.

b. Identificar o montante destinado à reserva
Não se aplica.
c. Descrever como o montante foi calculado
Não se aplica.
15. Havendo retenção de lucros prevista em orçamento de capital
a. Identificar o montante da retenção
Não se aplica.

b. Fornecer cópia do orçamento de capital
Não se aplica.
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16. Havendo destinação de resultado para a reserva de incentivos fiscais
a. Informar o montante destinado à reserva
Não se aplica.

b. Explicar a natureza da destinação
Não se aplica.
Em atendimento ao disposto na Instrução CVM 480, de 17 de dezembro de 2009, (anexo 24) apresentamos as
informações nos termos do item 10, do Formulário de Referência, da empresa TEKA - TECELAGEM
KUEHNRICH S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

10.1. Os diretores devem comentar sobre:
a. Condições financeiras e patrimoniais gerais:

A Diretoria não tem medido esforços para o êxito e o cumprimento do processo de reestruturação e reposicionamento
estratégico da empresa, a qual possui uma grande restrição econômico-financeira e encontra-se em posição de liquidez
inadequada, resultando em ineficiência, organizacionais e operacionais.
Nos últimos 3 anos a empresa fez reestruturações drásticas em todas as áreas, reduzindo os níveis hierárquicos, fechando
unidades fabris, escritórios comerciais, CDs, desligou mais de 1500 pessoas, reduziu seu portfólio de produtos, custos,
despesas e adequou toda sua estrutura para produção e venda de 1030 ton. por mês.
A aprovação do plano permitiu que a TEKA pudesse equacionar seus passivos existentes através de uma reestruturação, que
prevê a geração de valor através de recursos próprios.
Em 2013 a estratégia da Companhia foi de reposicionar operações ao longo da cadeia de valor, melhorando as margens
operacionais e com a operação Sales Back otimizar a estrutura de capital.
Condicionada ainda a limitação de recursos financeiros, principalmente devido seus altos custos, a empresa produziu e
comercializou cerca de 410 ton/mês, sendo que seu melhor desempenho na curva de crescimento foi no segundo semestre,
quando a produção atingiu o seu pico de ton/mês, gerando um faturamento de R$ 19 milhões no mês de Novembro de 2013.
As iniciativas implantadas pela Companhia visando melhora contínua da produtividade, menores custos industriais, já
contribuíram para um incremento da margem do lucro bruto que cresceu 24,9%.
Em 2014, uma vez estabilizado o ponto de equilíbrio produtivo e com a demanda comercial latente,
buscaremos realizar e otimizar a estrutura de capital para podermos operar com 100% da capacidade e
gerar valor na cadeia de suprimentos

b. Estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações:
i. hipóteses de resgate:
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Não há previsão para a realização a curto prazo de hipótese de resgate de ações

ii. fórmula de cálculo:
Não aplicável

c. Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos:

É essencial manter foco em realizar uma estruturação de capital de forma otimizada e sustentável, através de
venda de ativos, renegociação com credores, lucro operacional e captação de recursos no mercado de capitais.
d. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes
utilizados:
Desconto das duplicatas, contratos de giro, antecipação de recebíveis, operações de fomento e
credito de fornecedores.

e. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que
pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez:
Alongamento dos compromissos de curto e médio prazo e captação de recursos de longo prazo via
bancos oficiais.

f. Níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:
I. contratos de empréstimos e financiamentos relevantes
II. outras relações de longo prazo com instituições financeiras
III. grau de subordinação entre as dívidas
IV. eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e
contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos
valores mobiliários e à alienação de controle societário
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EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Circulante
Capital de Giro
RAET
BRDE
FINEP
BNDES
Bancos Diversos
Debentures

Não-Circulante
Capital de Giro
Debentures

Total de Empréstimos e Financiamentos
Taxas
Capital de Giro
RAET
BRDE
F INEP
BNDES
Debêntures

Por Data de Vencimento
Vencidos
Em até 6 meses
De 6 meses a 1 ano
De 1 a 2 anos
De 2 a 3 anos
De 3 a 4 anos
De 4 5 Anos
Acima de 5 anos

Por Tipo de Moeda
Reais
US$

Controladora
31/12/13
31/12/12

Consolidado
31/12/13
31/12/12

114.583
8.052
3.864
81.315
26.701
818
16.823
252.156

92.355
7.709
3.471
72.339
23.754
948
13.892
214.468

114.587
8.052
3.864
81.315
26.701
818
16.823
252.160

95.468
7.709
3.471
72.339
23.754
948
13.892
217.581

6.443
26.754
33.197

6.163
25.528
31.691

6.443
26.754
33.197

6.163
25.528
31.691

285.353

246.159

285.357

249.272

CDI + 1,00%a.m. a 3,50% a.m.
TR + 6,0%a.a.
TJLP + 7,0% a.a.
TJLP + 5,5% a.a.
INPC + 12%a.a.
INPC + 6%a.a.

Controladora
31/12/13
31/12/12

Consolidado
31/12/13
31/12/12

203.545
46.032
2.579
4.939
5.550
5.246
5.129
12.333
285.353

203.549
46.032
2.579
4.939
5.550
5.246
5.129
12.333
285.357

177.157
33.843
3.468
2.473
2.402
3.718
4.122
18.976
246.159

180.270
33.843
3.468
2.473
2.402
3.718
4.122
18.976
249.272

Controladora
31/12/13
31/12/12

Consolidado
31/12/13
31/12/12

285.353

285.357

285.353

243.438
2.721
246.159

285.357

246.551
2.721
249.272

Em garantia aos empréstimos obtidos, foram concedidos avais e alienação de bens do ativo imobilizado no total de
R$ 262 milhões (R$ 280 milhões em 2012).
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g. Limites de utilização dos financiamentos já contratados:
A Companhia não possui limites de utilização dos financiamentos já contratados
h. Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras:
a.

Contas a Receber, Vendas de Produtos e Deduções das Vendas:

A Receita Bruta em 2013 apontou um decréscimo de 39,1% em relação ao mesmo período de 2012, totalizando
R$ 141,4 MM.
b.

Impostos a Recuperar :

IMPOSTOS A RECUPERAR
ICMS
Imposto de Renda
IPI
IRPJ/CSLL
PIS/COF INS
Outros
Parcela Circulante
ICMS
Imposto de Renda
PIS/COF INS
INCRA
Outros
Parcela não Circulante

Controladora
31/12/13
31/12/12
156
369
30
25
412
557
436.046
426.063
436.644
427.014
121
9.405
1.928
6.300
4.748
22.502

151
9.216
1.884
5.836
4.748
21.835

Consolidado
31/12/13
31/12/12
288
492
30
25
415
559
436.046
426.063
262
260
437.041
427.399
495
9.405
1.928
6.300
4.748
22.876

648
9.216
1.884
5.836
4.748
22.332

Em 08 de dezembro de 2005, a Companhia ingressou com Ação Declaratória contra a União Federal (Fazenda
Nacional), processo 2005.34.00.036880-5, nova numeração 0036337-32.2005.4.01.3400, objetivando afastar a
limitação imposta à compensação dos saldos negativos de imposto de renda das pessoas jurídicas e base
negativa da contribuição social sobre o lucro líquido com tributos da mesma espécie, possibilitando a
compensação com outros tributos arrecadados pela Receita Federal do Brasil. Por este pleito, em 13 de
novembro de 2011 a Companhia obteve sentença com trânsito em julgado.
c. Imobilizado e Ajuste de Avaliação Patrimonial:
Conforme previsto na Interpretação Técnica ICPC 10 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis,

aprovada pela Deliberação CVM nº 619/09, a empresa concluiu as análises periódicas com o objetivo de
revisar e ajustar a vida útil econômica estimada para o cálculo de depreciação. Para fins dessa análise, a
empresa se baseou na expectativa de utilização dos bens, e a estimativa referente à vida útil dos ativos, bem
como, a estimativa do seu valor residual, conforme experiências anteriores com ativos semelhantes,
concomitantemente apurou o valor justo desses ativos para a determinação do custo atribuído.
Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado,
conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item
e que o custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídos é
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baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício,
quando incorridos.
Os terrenos não são depreciados. A depreciação de outros ativos é calculada usando o método linear durante a
vida útil estimada.
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício.
O valor contábil de um ativo é imediatamente ajustado se este for maior que seu valor recuperável estimado.
10.2. Os diretores devem comentar
a. Resultados das operações do emissor, em especial:
II.
Descrição de quaisquer componentes importantes da receita:
A receita da companhia resulta da produção e comercialização de artigos relacionados à produtos de
banho, cama e mesa.
III.

Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais:

Condicionada ainda a limitação de recursos financeiros, principalmente devido seus altos custos, a empresa
produziu e comercializou cerca de 410 ton/mês, sendo que seu melhor desempenho na curva de crescimento foi
no segundo semestre, quando a produção atingiu o seu pico de ton/mês, gerando um faturamento de R$ 19
milhões no mês de Novembro de 2013.
b. Variações das receitas atribuídas a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações
de volumes e introdução de novos produtos e serviços:

A empresa vai ampliar sua capacidade de criar valor e gerar resultados positivos de forma sustentada e contínua
através da gestão de unidade de negócios, visando otimizar custos e despesas, focando MARCAS, produtos e
novos canais de vendas, fortalecendo assim, ainda mais suas operações e sua marca
c. Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da
taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor:
Elevadas despesas com captação de recursos, visto a dificuldades de financiamento a taxas mais
acessíveis.
10.3. Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham causado ou se
espera que venham a causar nas demonstrações financeiras do emissor e em seus resultados:
a. Introdução ou alienação de segmento operacional:
Não houveram fatos relevantes.

b. Constituição, aquisição ou alienação de participação societária:
Não houveram fatos relevantes .

c. Eventos ou operações não usuais:
Não houveram fatos relevantes .
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10.4. Os diretores devem comentar:
a. Mudanças significativas nas praticas contábeis:

A preparação de demonstrações financeiras requer que a Administração da Companhia se baseie em
estimativas para o registro de certas transações que afetam os ativos e passivos, receitas e despesas, bem
como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações financeiras. Os resultados finais
dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir
dessas estimativas.
As políticas contábeis e áreas que requerem um maior grau de julgamento e uso de estimativas na preparação
das demonstrações financeiras, são:
a) créditos de liquidação duvidosa que são inicialmente provisionados e posteriormente lançados para perda
quando esgotadas as possibilidades de recuperação;
b) vida útil e valor residual dos ativos imobilizados e intangíveis;
c) impairment dos ativos imobilizados e intangíveis;
d) expectativa de realização dos créditos tributários diferidos do impostos de renda e da contribuição social.
e) passivos contingentes que são provisionados de acordo com a expectativa de êxito, obtida e mensurada em
conjunto a assessoria jurídica da empresa;
f)

Constituição de provisão para perdas nos estoques; e

g)

As taxas e prazos aplicados na determinação do ajuste a valor presente de certos ativos e passivos.

b.

Efeitos significativos das alterações em praticas contábeis:

Conforme previsto na Interpretação Técnica ICPC 10 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, aprovada pela
Deliberação CVM nº 619/09, a empresa concluiu as análises periódicas com o objetivo de revisar e ajustar a vida útil
econômica estimada para o cálculo de depreciação. Para fins dessa análise, a empresa se baseou na expectativa
de utilização dos bens, e a estimativa referente à vida útil dos ativos, bem como, a estimativa do seu valor residual,
conforme experiências anteriores com ativos semelhantes, concomitantemente apurou o valor justo desses ativos
para a determinação do custo atribuído.
Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado,
conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e
que o custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídos é
baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando
incorridos.
Os terrenos não são depreciados. A depreciação de outros ativos é calculada usando o método linear durante a vida
útil estimada.
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício. O
valor contábil de um ativo é imediatamente ajustado se este for maior que seu valor recuperável estimado.
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Os ativos intangíveis adquiridos são mensurados ao custo no momento do seu reconhecimento inicial. Após o
reconhecimento inicial, os ativos intangíveis são apresentados ao custo, menos amortização acumulada e perdas
acumuladas de valor recuperável.
A vida útil de ativo intangível é avaliada como definida ou indefinida. Ativos intangíveis com vida definida são
amortizados ao longo da vida útil econômica e avaliados em relação à perda por redução ao valor recuperável
sempre que houver indicação de perda de valor econômico do ativo. Ativos com vida útil indefinida não são
amortizados, mas são testados anualmente em relação a perdas por redução ao valor recuperável individualmente
ou no nível da unidade geradora de caixa.
a) Direitos de Uso e Licenças de Softwares
As licenças de software adquiridas são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir os softwares e
fazer com que eles estejam prontos para ser utilizados. Esses custos são amortizados durante sua vida útil
estimada.
Após o reconhecimento inicial, o ativo é apresentado ao custo menos amortização acumulada e perdas de seu valor
recuperável. A amortização é iniciada quando o desenvolvimento é concluído e o ativo encontra-se disponível para
uso, pelo período dos benefícios econômicos futuros.
Os ativos que estão sujeitos à depreciação ou amortização são revisados para a verificação de impairment sempre
que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável.
Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável.
Este último é o valor mais alto entre o valor justo de um ativo menos os custos de venda e o valor em uso.
Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos
de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa - UGC). Os ativos não financeiros, que
tenham sofrido Impairment, são revisados para a análise de uma possível reversão do impairment na data de
apresentação das demonstrações financeiras.
c. Ressalvas e ênfase presentes no parecer do auditor:
Foram emitidos conforme transcreve-se abaixo:

Ano de 2011

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Conselheiros e Acionistas da
TEKA TECELAGEM KUEHNRICH S.A.
Blumenau – SC
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Teka Tecelagem Kuehnrich S.A., identificadas
como Controladora e Consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2011 e
as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente,das mutações do patrimônio líquido (passivo a
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descoberto) e dos fluxos de caixa, para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis
e demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras
individuais de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e das demonstrações financeiras consolidadas de acordo
com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board – IASB, e
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria,
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de
exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de
que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e
divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do
auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se
causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração
e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são
apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da
Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras
tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidencia de Auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Opinião sobre as demonstrações financeiras individuais
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Teka Tecelagem Kuehnrich S.A. em 31 de dezembro de 2011, o
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil.
Opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada da Teka Tecelagem Kuehnrich S.A., em 31 de
dezembro de 2011, o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício
findonaquela data, de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International
Accounting Standards Board – IASB e as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Ênfase
. Avaliação dos investimentos pelo método da equivalência patrimonial
Conforme descrito na nota explicativa 2 – Bases de preparação das demonstrações financeiras, as demonstrações financeiras
individuais foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. No caso da Teka Tecelagem
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Kuenhrich S.A. essas práticas diferem do IFRS, aplicável as demonstrações financeiras separadas, somente no que se
refere à avaliação dos investimentos em controladas pelo método de equivalência patrimonial, enquanto que para fins de
IFRS seria custo ou valor justo.
. Impostos a recuperar
Conforme descrito na nota explicativa 10 – Impostos a recuperar, a Companhia, em 13 de novembro de 2011, obteve êxito na
ação que objetiva a compensação dos saldos negativos de imposto de renda das pessoas jurídicas e base negativa da
contribuição social sobre o lucro líquido com tributos da mesma espécie e sem as limitações impostas pelo Ato Declaratório
3/2000 e nos moldes das Leis 9640/00 e 9430/96. Para apurar o valor do crédito fiscal, contratou-se empresa especializada
para o levantamento do montante. Até o final de nossos trabalhos a Companhia ainda não havia concluído o levantamento do
montante para que pudesse efetuar a devida contabilização desse crédito fiscal.
. Patrimônio líquido a descoberto e nível de endividamento
A Companhia apresenta patrimônio líquido negativo (passivo a descoberto) e o nível de endividamento, principalmente
relacionado a tributos e encargos sociais, é relevante e desequilibra a capacidade de liquidez de curto e longo prazo da
Companhia. Conforme mencionado na nota explicativa 1 a administração vem adotando diversas medidas para o
restabelecimento de seu equilíbrio financeiro, econômico e patrimonial e para a recuperação da sua lucratividade operacional.
O sucesso dessas medidas é essencial para a realização de certos ativos registrados no balanço, especialmente os
relacionados a créditos tributários de imposto de renda e contribuição social, assim como, para permitir a Companhia honrar
os compromissos assumidos com credores em geral. As demonstrações financeiras não incluem quaisquer ajustes relativos à
realização e classificação dos valores e a classificação de passivos, que seriam requeridos no caso de insucesso das
medidas mencionadas na nota explicativa1.
Outros assuntos
. Demonstrações do valor adicionado
Examinamos também, as demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA), referentes ao exercício findo em
31 de dezembro de 2011, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas e como
informação suplementar pelas IFRS que não requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram submetidas aos
mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em
todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
. Demonstrações financeiras comparativas
As demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2010, apresentadas comparativamente, foram
anteriormente por nós auditadas conforme parecer com os mesmos parágrafos de ênfase quanto a avaliação dos
investimentos pelo método da equivalência patrimonial e patrimônio líquido a descoberto e nível de endividamento, emitido
em 08 de abril de 2011.
Joinville (SC),14 de abril de 2012

ALFREDO HIRATA
Contador CRC (SC) nº 0018.835/O-T-SP
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MARTINELLI AUDITORES
CRC (SC) nº 001.132/O-9

Ano de 2012

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Aos
Acionistas e Conselheiros da
TEKA TECELAGEM KUEHNRICH S.A.
Blumenau – SC
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Teka Tecelagem Kuehnrich S.A., identificadas
como Controladora e Consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e
as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido (passivo a
descoberto) e dos fluxos de caixa, para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis
e demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras
individuais de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e das demonstrações financeiras consolidadas de acordo
com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board – IASB, e
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria,
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de
exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de
que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e
divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do
auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se
causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração
e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são
apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da
Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras
tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de Auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalvas.
Base para opinião com ressalvas
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. Impostos a recuperar
Conforme descrito na nota explicativa 10 – Impostos a recuperar, a Companhia, em 13 de novembro de 2011, obteve êxito na
ação que objetiva a compensação dos saldos negativos de imposto de renda das pessoas jurídicas e base negativa da
contribuição social sobre o lucro líquido com tributos da mesma espécie e sem as limitações impostas pelo Ato Declaratório
3/2000 e nos moldes das Leis nos 9640/00 e 9430/96. Para apurar o valor do crédito fiscal, contratou-se empresa
especializada para o levantamento do montante. A Companhia contabilizou, à esse título, com base em levantamento
elaborado por aquela empresa especializada, o montante de R$ 414.619 mil (quatrocentos e quatorze milhões e seiscentos e
dezenove mil Reais) no exercício de 2012 de créditos referente ao período de apuração de 1997 à 2011, incrementando o
resultado do exercício de 2012. A homologação desses créditos depende de avaliação da Receita Federal do Brasil - RFB.
Além disso, os registros dessas receitas estão sendo efetuados no exercício de 2012, quando o adequado, se livre de
qualquer contestação, em nossa opinião, seria no resultado do exercício de 2011. Apesar do trânsito em julgado dessa ação
judicial, em análise jurídica do processo há a possibilidade de ação rescisória.
. Empréstimos e financiamentos
- Em 31 de dezembro de 2012, a Companhia apresenta contabilizado operações de empréstimos e financiamentos no
montante de R$ 246.159 mil controladora (R$ 266.416 mil em 31.12.2011) e R$ 249.272 mil consolidado (R$ 270.665 mil em
31.12.2011). Deste montante total, operações no valor de R$ 125.824 mil (controladora e consolidado), de acordo com os
controles apresentados, indicaram atualização dessas operações (dos encargos financeiros) com taxas de juros inferiores às
cláusulas contratuais firmadas. Não foi possível, na ocasião, apurar o montante total dos encargos não contabilizados.
- Em 31 de dezembro de 2012, a Companhia apresenta contabilizado operações com Debêntures no montante de R$ 39.420
mil (R$ 36.876 mil em 31 de dezembro de 2011). Essas operações encontram-se com seus pagamentos em atraso, havendo,
portanto, encargos não reconhecidos no montante aproximado de R$ 2.000 mil.
. Fornecedores
Na conta de Fornecedores, a Companhia, em 31 de dezembro de 2012, apresenta aproximadamente R$ 129.549 mil de
dívidas pactuadas (confissão de dívida). Entretanto, devido às dificuldades financeiras, a Companhia deixou de cumprir esses
contratos, havendo, portanto, a necessidade de apuração do novo valor devido de acordo com as cláusulas contratuais de
cada dívida pactuada. Não foi possível, na ocasião, apurarmos o efeito dessa atualização nas demonstrações financeiras.
Opinião sobre as demonstrações financeiras individuais
Em nossa opinião, exceto e sujeito aos efeitos dos comentários no item Base para opinião com ressalvas, as demonstrações
financeiras individuais acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira da Teka Tecelagem Kuehnrich S.A. em 31 de dezembro de 2012, o desempenho de suas operações e os seus
fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas
Em nossa opinião, exceto e sujeito aos efeitos dos comentários no item Base para opinião com ressalvas, as demonstrações
financeiras consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira consolidada da Teka Tecelagem Kuehnrich S.A., em 31 de dezembro de 2012, o desempenho
consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo naquela data, de acordo com as
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board – IASB e as
práticas contábeis adotadas no Brasil.
Ênfase
. Avaliação dos investimentos pelo método da equivalência patrimonial
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Conforme descrito na nota explicativa 2 – Bases de preparação das demonstrações financeiras, as demonstrações financeiras
individuais foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. No caso da Teka Tecelagem
Kuehnrich S.A. essas práticas diferem do IFRS, aplicável as demonstrações financeiras separadas, somente no que se
refere à avaliação dos investimentos em controladas pelo método de equivalência patrimonial, enquanto que para fins de
IFRS seria custo ou valor justo. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.
Patrimônio líquido a descoberto, nível de endividamento e pedido de recuperação judicial
A Companhia apresenta patrimônio líquido negativo (passivo a descoberto) no valor de R$ 756.198 mil em 31 de dezembro
de 2012 (R$ 756.164 mil no consolidado) e o nível de endividamento, principalmente relacionado a tributos e encargos
sociais, é relevante e desequilibra a capacidade de liquidez de curto e longo prazo da Companhia. Conforme mencionado na
nota explicativa 1, a administração vem adotando diversas medidas para o restabelecimento de seu equilíbrio financeiro,
econômico e patrimonial e para a recuperação da sua lucratividade operacional, obtendo, em 08 de novembro de 2012,
sentença de deferimento do seu pedido de recuperação judicial nos termos do artigo 51 da Lei nº 11.101/05. Em 11 de
janeiro de 2013, a Companhia apresentou o Plano de Recuperação Judicial na 2ª Vara Cível de Blumenau – SC. A aprovação
desse plano é essencial para a realização de certos ativos registrados no balanço, especialmente os relacionados a créditos
tributários de imposto de renda e contribuição social, assim como, para permitir a Companhia honrar os compromissos
assumidos com credores em geral. As demonstrações financeiras não incluem quaisquer ajustes relativos à realização e
classificação dos valores e a classificação de passivos, que seriam requeridos no caso de insucesso das medidas
mencionadas na nota explicativa 1. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.
Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
Examinamos também, as demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA), referentes ao exercício findo em
31 de dezembro de 2012, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da Companhia, cuja apresentação é
requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas e como informação suplementar pelas IFRS que não
requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria
descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em
relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Joinville (SC), 19 de março de 2013.
ALFREDO HIRATA
Contador CRC (SC) nº 018.835/O-7-T-SP
MARTINELLI AUDITORES
CRC (SC) nº 001.132/O-9

Ano de 2013

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Conselheiros, Administradores e Acionistas da
Teka – Tecelagem Kuenhrich S.A. (“Em recuperação judicial”)
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Blumenau - SC
Fomos contratados para examinar as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Teka –
Tecelagem Kuenhrich S.A. “Em recuperação judicial” (‘Companhia’), identificadas como Controladora
e Consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de
2013 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo
das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas
demonstrações contábeis individuais de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e dessas
demonstrações contábeis consolidadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório
Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações contábeis livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base
em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Em
decorrência dos assuntos descritos na seção “Base para abstenção de opinião sobre as demonstrações
contábeis”, não nos foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para
fundamentar nossa opinião de auditoria.

Bases para abstenção de opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas
1. A Companhia apresenta patrimônio líquido negativo no montante de R$ 912.669 mil em 31 de
dezembro de 2013 (R$ 912.632 mil no consolidado) e o nível de endividamento, principalmente
relacionado a tributos e encargos sociais, é relevante e desequilibra a capacidade de liquidez
de curto e longo prazo da Companhia. A Companhia teve seu pedido de Recuperação Judicial
(RJ) deferido em 08 de novembro de 2012 nos termos da Lei nº 11.101/05, sendo que em 11 de
janeiro de 2013, a Companhia apresentou o Plano de Recuperação Judicial na 2ª Vara Cível de
Blumenau – SC, o qual foi homologado em 30 de outubro de 2013. A execução desse plano é
essencial para a realização de certos ativos registrados no balanço patrimonial, assim como,
para permitir a Companhia honrar os seus compromissos assumidos com credores em geral.
Além disso, a Companhia incorreu no prejuízo líquido de R$ 154.873 mil durante o exercício
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findo em 31 de dezembro de 2013 e, naquela data, o passivo circulante consolidado da
Companhia excedeu o ativo circulante em R$ 801.010 mil. Em 31 de dezembro de 2013 os
ativos e passivos da Companhia foram classificados e valorizados presumindo a continuidade
normal dos negócios. Conforme as normas brasileiras e internacionais de auditoria, a
Companhia deveria demonstrar este pressuposto de continuidade. As situações acima descritas
indicam a existência de incerteza significativa que levanta dúvida relevante quanto à
capacidade de continuidade da Companhia e, portanto, ela pode não ser capaz de realizar seus
ativos e liquidar seus passivos no curso normal dos negócios. Até a presente data não
obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para concluirmos sobre estas
múltiplas incertezas. As notas explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de
2013 não divulgam, integralmente, estes fatos.
2. Em 31 de dezembro de 2013 a Companhia possui registrado os montantes de R$ 14.281 mil

(controladora) e R$ 14.997 mil (consolidado) na rubrica “Outras contas a receber” a título de
diversos de adiantamentos realizados. Todavia, nossos exames indicaram que o montante de R$
674 mil é referente a adiantamentos efetuados a mais de 180 dias os quais, segundo a
Administração da Companhia, não possuem expectativa de realização. Todavia, a
Administração não finalizou sua análise e julgamento com o objetivo de concluir quanto a
probabilidade de ressarcimento dos recursos ora adiantados, bem como, constituir provisão
estimada para perdas desse montante. Consequentemente, a rubrica “Outras contas a
receber”, o patrimônio líquido e o resultado do exercício estão a maior em R$ 674 mil.
3. Conforme descrito na nota explicativa 10, a Companhia, em 13 de novembro de 2011, obteve
êxito na ação judicial que objetiva a compensação dos saldos negativos de imposto de renda e
base negativa da contribuição social sobre o lucro líquido com tributos da mesma entidade da
federação e sem as limitações impostas pelo Ato Declaratório 3/00 e nos moldes das Leis Nos
9.640/00 e 9.430/96. A Companhia procedeu com o registro do imposto de renda e
contribuição social referente a créditos apurados referentes ao período de apuração de 1997 a
2011, com base em levantamento elaborado por empresa especializada, no montante de R$
414.619 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2012, cujo registro estava baseado em
plano da Administração de recuperação nos próximos anos. Além disso, a homologação desses
créditos depende de avaliação da Receita Federal do Brasil (RFB). Adicionalmente em
decorrência das múltiplas incertezas quanto a probabilidade de que os planos da Administração
possam se concretizar, em razão do assunto mencionado no parágrafo 1 desta seção, e da
homologação da RFB, não obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para
concluirmos sobre o assunto.
4. A Companhia registrou em seu ativo não circulante na rubrica de “Tributos diferidos” os
montantes de R$ 21.666 mil (controladora e consolidado) e no passivo não circulante “Tributos
diferidos” de R$ 58.222 mil (controladora) e R$ 90.305 mil (consolidado) os quais deveriam ser
demonstrados líquidos, em consonância com o Pronunciamento Técnico CPC 32 – Imposto sobre
a renda. Consequentemente o ativo não circulante e o passivo não circulante estão
demonstrados a maior, nos montantes de R$ 21.666 mil (controladora e consolidado). Além
disso, conforme mencionado nos parágrafos 1 e 3 desta seção, não obtivemos evidência
apropriada e suficiente de auditoria para concluir quanto a realização do referido ativo fiscal
diferido.
5. A Controladora Teka - Tecelagem Kuehnrich S.A. possui registrado na rubrica “Partes
relacionadas” no passivo circulante, o montante de R$ 48.170 mil em 31 de dezembro de 2013
referente a operações de mútuo com suas controladas Teka Fiação Ltda. e Cerro Azul
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Participações e Administração Ltda. A Companhia não tem como prática o cálculo e registro de
encargos financeiros e tributos sobre as operações de mútuo, além de não possuir a conciliação
e composição desses saldos. Consequentemente, não nos foi possível, nas circunstâncias,
efetuar procedimentos alternativos de auditoria que nos possibilitassem concluir quanto à
adequação do referido saldo registrado nas demonstrações contábeis em 31 de dezembro de
2013, bem como mensurar o valor de possíveis contingências fiscais inerentes a essas
operações no resultado e no patrimônio líquido.
6. Em 31 de dezembro de 2013, a Companhia possui registrado na rubrica “Investimentos” o
montante de R$ 488 mil, o qual segundo a Administração refere-se a terrenos recebidos como
parte de pagamento de dívidas de clientes, todavia não possui as respectivas escrituras bem
como qualquer outra documentação suporte. Dessa forma, não foi possível, nas circunstancias,
por meio de procedimentos adicionais de auditoria, concluirmos sobre o respectivo saldo, bem
como os possíveis efeitos que possam vir a impactar as demonstrações contábeis do exercício
findo naquela data.
7. Em 31 de dezembro de 2013, a Companhia mantém operações de empréstimos e
financiamentos nos montantes de R$ 258.488 mil (R$ 246.159 mil em 31 de dezembro de 2012)
e no consolidado R$ 232.331 mil (R$ 209.852 mil em 31 de dezembro de 2012). Fomos
informados pela Administração da Companhia que, destes montantes, existem operações que
montam o valor de R$ 125.824 mil (controladora e consolidado), atualizado com índices de
taxas de juros inferiores aos acordados contratualmente. A Administração não efetuou os
recálculos destes montantes, e, portanto, não registrou e divulgou adequadamente estas
informações. Consequentemente, não obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente
para concluir quanto à adequada apresentação e mensuração dos referidos montantes nestas
demonstrações contábeis. Além disso, estas informações não estão integralmente divulgadas
nas notas explicativas.
8. Em 31 de dezembro de 2013, a Companhia possui registradas em suas demonstrações
contábeis, operações financeiras relativas à empréstimos e financiamentos e factoring com as
instituições financeiras Banco Brascan S.A., FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos, HSBC
Bank Brasil S.A. – Banco Mútliplo, Banco Itaú Unibanco S.A., Banco Industrial Comercial S.A.,
DGS Factoring Fomento., Banco Daycoval S.A., Banco Topázio S.A., Banco do Brasil S.A. e
Detomaso Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios. Entretanto, não recebemos as
respostas de circularização (confirmação de saldos com terceiros) destas instituições
financeiras. Dessa forma, não foi possível, nas circunstâncias, por meio de procedimentos
alternativos de auditoria, concluirmos sobre a inexistência de passivos não reconhecidos, bem
como os possíveis efeitos que possam vir a impactar as demonstrações contábeis do exercício
findo naquela data.
9. Como decorrência de nossos procedimentos de auditoria, realizamos a circularização das
instituições financeiras na data-base de 31 de dezembro de 2013 com as quais a Companhia
mantém operações de financiamentos. Contudo, verificamos que existem diferenças entre os
saldos apresentados na contabilidade e as confirmações enviadas pelas instituições financeiras
no montante líquido de R$ 2.787 mil. A Administração da Companhia não apresentou as
conciliações destas diferenças, necessárias para a adequação dos saldos contábeis em 31 de
dezembro de 2013. Dessa forma, não foi possível, nas circunstancias, por meio de
procedimentos alternativos de auditoria, concluirmos sobre os respectivos saldos, bem como os
possíveis efeitos que possam vir a impactar as demonstrações contábeis do exercício findo
naquela data.
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10. Conforme mencionado na nota explicativa No 18 às demonstrações contábeis, certas
instituições financeiras enviaram correspondência ao administrador judicial da Companhia
informando saldos de empréstimos e financiamentos significativamente diferentes dos
montantes registrados nestas demonstrações contábeis. Em decorrência das negociações
realizadas com os credores em 2012 e antes do Deferimento do Pedido de Recuperação
Judicial, ficamos impossibilitados de concluir quanto à adequada apresentação e mensuração
do referido montante. Além disso, estas informações não estão integralmente divulgadas nas
notas explicativas.
11. Em 31 de dezembro de 2013, a Companhia mantém operações com Debêntures no montante de
R$ 43.577 mil (R$ 39.420 mil em 31 de dezembro de 2012). Essas operações encontram-se com
seus pagamentos em atraso, mesmo antes do Deferimento do Pedido de Recuperação Judicial,
havendo, portanto, encargos não reconhecidos no montante aproximado de R$ 2.000 mil,
desconsiderando qualquer impacto tributário, em razão do mencionado no parágrafo 1 desta
seção.
12. Na rubrica “Fornecedores”, a Companhia, em 31 de dezembro de 2013, apresenta o montante
de R$ 129.549 mil, registrado desde dezembro de 2012, relacionado a dívidas pactuadas
(confissão de dívida). Entretanto, devido ao descumprimento das obrigações contratuais
pactuadas, cabe a Administração a avaliação, mensuração e adequada apresentação e
divulgação deste saldo contemplando o que preveem estes contratos. Adicionalmente, em
dezembro de 2012, antes do Deferimento do Pedido de Recuperação Judicial, em decorrência
do descumprimento das cláusulas de certos contratos, as parcelas registradas no passivo não
circulante deveriam ser inteiramente reclassificadas para o passivo circulante.
Consequentemente, ficamos impossibilitados de concluir quanto à adequada apresentação e
mensuração do referido montante nestas demonstrações contábeis. Além disso, estas
informações não estão integralmente divulgadas nas notas explicativas.
13. Em 31 de dezembro de 2013, a Companhia registrou receita líquida consolidada de vendas e
custo de produtos vendidos no total de R$ 114.594 mil e R$ 79.504 mil, respectivamente.
Todavia, nossos exames indicaram que R$ 2.951 mil, referente à receita líquida de vendas e R$
1.601 mil, referente custo de produtos vendidos, cujos benefícios e propriedade dos bens
vendidos ainda não foram transferidos para os respectivos clientes até 31 de dezembro de
2013. Consequentemente, o resultado do exercício e o patrimônio líquido estão superavaliados
em R$ 189 mil naquela data.
Abstenção de opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas
Devido à relevância dos assuntos descritos na seção “Base para abstenção de opinião sobre as
demonstrações contábeis individuais e consolidadas”, até a presente data, não nos foi possível obter
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião de auditoria.
Consequentemente, não expressamos opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e
consolidadas acima referidas.
Ênfase
1. Chamamos atenção ao mencionado na nota explicativa No. 27 às demonstrações contábeis, em
decorrência da situação econômico-financeira da Companhia, a Administração não renovou os
contratos de seguros para cobertura dos bens do ativo imobilizado. Nossa opinião não contém
modificação relacionada ao assunto.
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2. A Companhia possui registrado o montante de R$ 4.008 mil (controladora e consolidado)
relativamente a precatórios adquiridos de terceiros em exercícios anteriores. A Administração
da Companhia acredita no recebimento desses créditos e/ou compensação com impostos,
baseada nas negociações, ações em andamento e aditivos contratuais. As demonstrações
contábeis individuais e consolidadas não incluem quaisquer ajustes decorrentes de incerteza
quanto à realização desses ativos. Nossa opinião não contém modificação relacionada ao
assunto.
Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado (DVA)
Fomos contratados, também, para examinar as demonstrações individuais e consolidadas do Valor
Adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013, elaboradas sob a
responsabilidade da Administração da Companhia, cuja apresentação é requerida pela legislação
societária brasileira para companhias abertas, e como informação suplementar pelas IFRS que não
requerem a apresentação da DVA. Devido à relevância dos assuntos descritos na seção “Bases para
abstenção de opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas”, não nos foi
possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião de
auditoria. Consequentemente, não expressamos opinião sobre a DVA acima referida.

Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior
Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012, apresentado para fins de
comparação, foram anteriormente auditados por outros auditores independentes que emitiram
relatório datado de 19 de março de 2013, que conteve ressalvas semelhantes sobre os assuntos dos
parágrafos 3, 7, 11, 12 e ênfase sobre o assunto mencionado no parágrafo 1 da seção “Base para
abstenção de opinião sobre as demonstrações individuais e consolidadas”.
Florianópolis, 28 de março de 2014.

BDO RCS Auditores Independentes
CRC 2 SP 013846/O-1-SC
Paulo Sérgio Tufani
Contador CRC 1SP 124504/O-9 “S” SC

Alfredo Ferreira Marques Filho
Contador CRC 1SP 154954/0-3 “S” SC

10.5. Os diretores devem indicar e comentar políticas contábeis críticas adotadas pelo emissor,
explorando, em especial, estimativas contábeis feitas pela administração sobre questões incertas e
relevantes para a descrição da situação financeira e dos resultados, que exijam julgamentos subjetivos
ou complexos, tais como; provisões, contingências, reconhecimento da receita, créditos fiscais, ativos
de longa duração, vida útil de ativos não circulantes, planos de pensão, ajustes de conversão em moeda
estrangeira, custos de recuperação ambiental, critérios para teste de recuperação de ativos e
instrumentos financeiros
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A Companhia apresenta patrimônio liquido negativo . Visando buscar alternativas para esse completo ambiente, em 26

de Outubro de 2012 a TEKA Tecelagem Kuehnrich S.A. requereu em juízo a sua Recuperação Judicial, de acordo com a lei nº
11.101/2005, e em 08 de Novembro de 2012 foi deferido o processamento.
Sessenta dias após apresentou seu Plano de Recuperação, em conformidade com a lei, em seu artigo 53. Depois da
apresentação do Plano de Recuperação, três Assembleias foram marcadas para aprovação do mesmo. A primeira foi
suspensa em votação dos credores quirografários e com garantia real. A segunda acabou sendo suspensa, principalmente
por solicitação e votação do credor Celesc, quando então os credores solicitaram que o plano fosse modificado. Na terceira e
última Assembleia de Credores, marcada para o dia 02 de Outubro de 2013, foi apresentado um plano modificativo que, após
apresentação, foi aprovado por grande maioria, percentual superior a 70%, nas três categorias – Trabalhadores, Garantia
Real e Quirografários.
Após aprovação pela Assembleia de Credores, conforme determina a lei houve a decisão homologatória.
A aprovação do plano permitiu que a TEKA pudesse equacionar seus passivos existentes através de uma reestruturação, que
prevê a geração de valor através de recursos próprios.
Em 2013 a estratégia da Companhia foi de reposicionar operações ao longo da cadeia de valor, melhorando as margens
operacionais e com a operação Sales Back otimizar a estrutura de capital.

10.6. Com relação aos controles internos adotados para assegurar a elaboração de demonstrações
financeiras confiáveis, os diretores devem comentar:
a. Grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e providências adotadas
para corrigi-las:
A Administração tem convicção que os controles internos são adequados. Não houve ressalvas pela
auditoria.
b. Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório do auditor
independente:
Não foram constatadas deficiências

10.7. Caso o emissor tenha feito oferta pública de distribuição de valores mobiliários, os diretores devem
comentar:
b.

Como os recursos resultantes da oferta foram utilizados:

Não aplicável

c.
Se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de
aplicação divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição:
Não aplicável

d.

Caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios:

Não aplicável
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10.8. Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras
do emissor, indicando:
a. Os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu
balanço patrimonial (off-balance sheet items)
Não ocorreram
b. Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras:
Não ocorreram

10.9 Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras indicadas no item
10.8, os diretores devem comentar:
Não aplicável

10.10. Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de negócios do emissor,
explorando especialmente os seguintes tópicos:
a. Investimentos, incluindo:
i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos:

A Companhia efetuou em 2013, investimentos somente na manutenção de seu parque fabril. Os
investimentos importaram R$ 215 mil. Para o próximo ano, não há previsão de investimentos
relevantes.
b. Desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos
que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor:
Não aplicável

c. Novos produtos e serviços:

Não aplicável

10.11. Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional
e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção:
Não foram identificados outros fatores relevantes que não os anteriormente comentados.
Em atendimento ao disposto na Instrução CVM 480, de 17 de dezembro de 2009, (anexo 24) apresentamos as
informações nos termos do item 12 (12.6 a 12.10), do Formulário de Referência da empresa TEKA TECELAGEM KUEHNRICH S. A.:
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12. Assembleia geral e administração
12.6. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do
emissor, indicar, em forma de tabela:
Conselho Fiscal
Data
Nome

CPF

Prazo do

Profissão

Eleito pelo
Cargo

Eleição

Mandato

Controlador

Michele V L Medeiros

016.943.019-74

Administradora

30/04/14

abr/15

Membro
Efetivo

Sim

João Paulo Wust

037.175.099-77

Administradora

30/04/14

abr/15

Membro
Efetivo

Sim

Ubirajara dos Santos Vieira

165.645.100-04

Bancário

30/04/14

abr/15

Membro
Efetivo

Não

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos comitês
estatutários, bem como os comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que
tais comitês ou estruturas não sejam estatutários.
A Companhia não possui comitês, conforme tópico acima.
12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal, fornecer:
a) Currículos dos administradores e membros do conselho fiscal
Conselho Fiscal
Experiência Profissional dos indicados:
MICHELLE VIVIANE LOOS MEDEIROS: nos últimos 8 anos exerceu os seguintes cargos; Gerente
Financeiro na empresa do Grupo Cell Participações e Administração Ltda e Administradora da Buro
Haus Processamento de Dados Ltda.
JOAO PAULO WUST: Graduado em Ciências Contábeis, auditor sócio da J.WA Consultoria
Empresarial .
UBIRAJARA DOS SANTOS VIEIRA: Foi Gerente de Escritório Private do Banco do Brasil S.A.
responsável pela Região Sul (PR,SC,RS), Professor Universitário Titular em Administração Financeira e
Mercado Cambial na UCPel Universidade Católica de
Pelotas RS, e em Finanças Internacionais no MBA em Gestão Financeira na Faculdade Atlântico Sul Pelotas RS. Atualmente é Consultor Financeiro e Diretor da AMB Consultores Associados Ltda. É
Conselheiro Certificado pelo IBGC - Instituto Brasileiro Governança Corporativa..
12.9. Relações conjugais, uniões estáveis ou parentesco até o segundo grau existentes entre:
a) administradores da Companhia
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Não há relações conjugais, uniões estáveis ou parentesco até o segundo grau existentes entre
administradores da Companhia.
b) administradores da Companhia e administradores de controladas diretas ou indiretas da
Companhia
Não há relações conjugais, uniões estáveis ou parentesco até o segundo grau existentes entre
administradores da Companhia.
c) administradores da Companhia ou de suas controladas diretas ou indiretas e
controladores diretos ou indiretos da Companhia
Não há.
d) administradores da Companhia e administradores das sociedades controladoras diretas e
indiretas da Companhia
Não há.
12.10. Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos
exercícios sociais, entre administradores da Companhia e:
a) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia
Não há.
b) controlador direto ou indireto da Companhia
Não há.
c) fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua controlada ou
controladoras, ou controladas de alguma dessas pessoas, caso relevantes
Não há
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13.1. Política e prática de remuneração do conselho de administração, da diretoria estatutária
e não estatutária, do conselho fiscal, dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, de
risco, financeiro e de remuneração, abordando os seguintes aspectos:
a) objetivos da política ou prática de remuneração:
A política de remuneração da administração da Companhia é composta por uma
parcela fixa .

A parcela

fixa é composta

por um salário

base e é

estabelecida anualmente pela Assembleia Geral Ordinária.
b) composição da remuneração, indicando: (i) descrição dos elementos da
remuneração e os objetivos
cada elemento

de cada um deles; (ii) qual

a proporção

de

na remuneração total; (iii) metodologia de cálculo e de reajuste

de cada um dos elementos da remuneração; (iv) razões que justificam a
composição a composição da remuneração.
Conselho de Administração – remuneração 100%
fixa. Conselho Fiscal - remuneração 100% fixa.
Diretoria – 100% fixa.
O reajuste da parcela fixa da remuneração dos membros da administração da
Companhia é definido anualmente em Assembleia Geral de Acionistas.
c) principais indicadores de desempenho que são levados em
consideração na determinação de cada elemento da remuneração:
Não se aplica.
d) como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos
indicadores de desempenho:
Não se aplica
e) como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses de curto,
médio e longo prazo da Companhia:
Não se aplica.
f) existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou
controladores diretos ou indiretos:
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Não se aplica
g) existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de
determinado

evento

societário,

tal

como

a

alienação

do

controle

societário da Companhia:
Não existe qualquer remuneração ou benefício vinculado á ocorrência de
determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário da
Companhia.

13.3. Em relação à remuneração variável dos 3 últimos exercícios
sociais e à prevista para o exercício social corrente do conselho de
administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal:
Exercício Social 2013

Número de membros
Bônus (em R$)
Valor mínimo previsto no plano de remuneração
Valor máximo previsto no plano de remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas
Valor efetivamente reconhecido no resultado
Participação no resultado (em R$)
Valor mínimo previsto no plano de remuneração
Valor máximo previsto no plano de remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas
Valor efetivamente reconhecido no resultado

Conselho de
Administração
6

Diretoria
3
5

Conselho
Fiscal
3

Total
12
2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.4. Em relação ao plano de remuneração baseado em ações do conselho de
administração e da diretoria estatutária, em vigor no último exercício social e
previsto para o exercício social corrente:
Não existe um plano de remuneração
baseado em ações.
Não se aplica à Companhia
13.5. Ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no Brasil ou no exterior, e
outros valores mobiliários conversíveis em ações ou quotas, emitidos pela
Companhia, seus controladores diretos ou indiretos, sociedades controladas ou
sob controle comum, por membros do conselho de administração, da diretoria
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estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, na data de encerramento
do último exercício social:
Não se aplica.
13.6.

Em

relação

à remuneração

baseada

em

ações

reconhecida

no

resultado dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício social
corrente, do conselho de administração e da diretoria estatutária:
Não há remuneração baseada em
ações.
13.7. Informações a respeito das opções em aberto do conselho de administração
e da diretoria estatutária ao final do último exercício social:
Não se aplica à Companhia
13.8. Em relação às opções exercidas e ações entregues relativas à
remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatutária, nos 03 últimos exercícios sociais, elaborar tabela com o seguinte
conteúdo:
Não se aplica à Companhia
13.9. Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos
itens (13.6 a 13.8 (inclusive método de precificação do valor das ações e das
opções):
a) modelo de precificação
Não se aplica à Companhia.
b. dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio
ponderado das ações, preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da
opção, dividendos esperados e a taxa de juros livre de risco
Não se aplica à Companhia.
c) método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados
de exercício antecipado
Não se aplica à Companhia.
d) forma
esperada

de

determinação

da

volatilidade

Não se aplica à Companhia.
e) se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu
valor justo
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Não se aplica à Companhia.
13.10. Em relação aos planos de previdência em vigor conferidos aos membros do
conselho de administração e aos diretores estatutários, fornecer as seguintes
informações em forma de tabela:
A Companhia não possui plano de previdência privada aos membros do
conselho de administração e aos diretores estatutários.

13.11. Remuneração, nos 3 últimos exercícios sociais, do conselho de
administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal
Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2013
Conselho de
Administração
6

Diretoria
Executiva
3

Conselho
Fiscal
3

732.642,00

793.833,00

60.000,00

136.760,00

329.689,00

60.000,00

271.689,80

468.531,00

60.000,00

Número de membros
Valor da maior remuneração individual (em R$)
Valor da menor remuneração individual (em R$)
Valor médio de remuneração individual (em R$)

13.12. Arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos
que estruturam mecanismos de remuneração ou indenização para os
administradores em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria
(inclusive consequências financeiras para a Companhia):
Não há qualquer remuneração baseada em contratos, apólices de
seguro ou outros instrumentos.
13.13. Percentual da remuneração total de cada órgão reconhecida no
resultado da Companhia referente a membros do conselho de
administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal que
sejam partes relacionadas aos controladores, diretos ou indiretos,
conforme definido pelas regras contábeis que tratam desse assunto:
EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM
31 DE DEZEMBRO DE
2013
Órgão
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Conselho
Administração

de
77%

Diretoria Estatutária

35 %

Conselho Fiscal

67 %

13.14.
Valores
reconhecidos
no
resultado
da
Companhia
como
remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária
ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, por qualquer razão que não a
função que ocupam, como por exemplo, comissões e serviços de consultoria ou
assessoria prestados:
Não houve pagamento de remuneração para membros da administração por
qualquer razão que não a função que ocupam.

13.15. Valores reconhecidos no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de
sociedades sob controle comum e de controladas da Companhia, como
remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária
ou do conselho fiscal da Companhia, agrupados por órgão, especificando a que
título tais valores foram atribuídos a tais indivíduos:
Não houve pagamento de remuneração para membros da administração
reconhecidos no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades
sob controle comum e de controladas da Companhia.
13.16. Outras informações relevantes:
Não se aplica.

