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EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA JUDICIAL DA COMARCA DE 

SANTA ROSA(RS): 

 

 

 

Processo nº 028/1.16.0000281-8 

 

 

GENIL ANREATTA, administrador judicial da 

empresa DANIELSSON e KOLLING LTDA – 

PASSAPORT, (em Recuperação Judicial), vem, 

perante Vossa Excelência, em cumprimento ao 

disposto no art. 22, inciso II, alínea “c”, da Lei 

11.101/2055, apresentar o relatório mensal das 

atividades da Recuperanda no mês de Abril de 2017, 

conforme passa a aduzir:  

 

 

 

 
1.O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO: 

 
   

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações 

processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais, atendendo 

ao disposto no art. 52, IV da Lei 11.101/2005, e as informações de suas 

atividades estão sendo prestadas a este Administrador Judicial.  

 

Este relatório tem por finalidade a apresentação de 

forma sintética das atividades da Recuperanda durante o mês de Abril de 2017, 

salientando que as informações a seguir foram fornecidas pela Recuperanda, 

sendo que os documentos contábeis que deram origem a este informativo  estão 

a disposição dos credores junto  ao setor  de  contabilidade da Recuperanda.  

 

O presente relatório e os seus anexos também 

estarão disponíveis a Rua Sete de Setembro, nº 1531, Bairro Centro, Santo 

Ângelo, bem como no site www.recuperacaojudicial.net.br. 

 

http://www.recuperacaojudicial.net.br/
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2.SÍNTESE DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS:  
 
 

 O mês de Abril de 2017 foi um ótimo mês de venda, 

onde a Recuperanda conseguiu mais uma vez bater a meta de vendas, com 

crescimento, mostrando que o inicio de 2017 esta sendo bastante promissor. 

Toda a equipe da empresa esta buscando se capacitar com cursos no SEBRAE, 

desde a parte de gestão financeira, vendas e marketing. 

 

A Recuperanda informou que no mês de abril foram 

feitas pesquisas com os clientes, tendo ficado surpresa pois os clientes tem se 

mostrado muito satisfeitos com as mudanças que estão sendo realizadas, bem 

como também se esta aproveitando para ouvir dos clientes quais seriam as suas 

sugestões de melhorias. 

 

A Recuperanda referiu que a Caixa Econômica 

Federal, cedeu cártulas de cheques para a empresa, uma vez que no mês de 

Março o Banco Banrisul efetuou a baixa do registro dos 68 cheques devolvidos, 

liberando assim a empresa para que possa negociar com antigos fornecedores. 

 

Por fim, esta sendo aprimorado o gerenciamento de 

clientes e sendo criada campanha de vendas, para datas comemorativas, onde a 

empresa tem total certeza que de passo em passo esta sim conseguindo evoluir, 

apesar de todos os problemas pelos quais passou, e cada vez tem mais vontade 

e energia para superar a crise pela qual esta passando. 

 

Abaixo quadro discriminado das vendas: 

 

DESCRIMINAÇÃO                                       ABR/17                                       %  

VENDAS DO MÊS                                       R$ 41.014,83                             100 %  

CUSTO MERC VENDIDA                            R$ 17.101,52                           41,70%  

CUSTO FIXO                                               R$ 12.335,36                           30,08%  

IMPOSTOS TODOS                                    R$ 3.441,12                               8,39%  

COMIÇÕES                                                 R$ 713,90                                  1,74%  

CUSTO FINANCEIRO                                 R$ 180,00                                  0,44%  

INADIMPLÊNCIA                                         R$ 2.051,23                               5,00%  
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RESULTATO D.R.E.                                    R$ 5.191,70                             12,66%  

TOTAL DE COMPRAS                                R$ 15.853,32  

TOTAL RECEBIDO                                     R$ 37.904,32  

TOTAL DE DESPESAS                               R$ 32.523,70  

RESULTADO LIQUIDO MÊS                      R$ 5.380,62  

 

 

   Santa Rosa, 05 de maio de 2017. 

 

Genil Andreatta 
Administrador Judicial 


