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O Plano de Recuperação Judicial, apresentado pela 

Recuperanda, foi aprovado em Assembleia Geral de Credores no dia 15 de 

maio de 2019 e no dia 09 de julho de 2019 o Juízo Recuperacional 

concedeu a Recuperação Judicial a BRUNO KLETT E CIA LTDA – EPP. 

Atualmente, a presente Recuperação Judicial 

encontra-se em fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial.  

A Recuperanda, desde o deferimento da 

Recuperação Judicial, vem buscando atender ao que determina o art. 52, 

IV da Lei 11.101/2005. Apresentou a esta Administradora Judicial, as 

contas demonstrativas mensais referente a janeiro e fevereiro de 2021, 

bem como prestou informações acerca das atividades desenvolvidas no 

período. 

Diante disto, juntamos aos autos o presente  

relatório, o qual tem por finalidade a apresentação de forma sintética 

das atividades da Recuperanda durante os meses de janeiro e fevereiro 

de 2021. Salientamos que as informações a seguir foram fornecidas pela 

Recuperanda e os documentos contábeis que deram origem a este 

informativo encontram-se disponíveis junto ao setor de contabilidade da 

empresa. 

O presente relatório também está disponível no 

site www.recuperacaojudicial.net.br. 
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2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS:  

Analisando os documentos contábeis 

apresentados pela empresa Bruno Klett e Cia Ltda, constatamos que ela 

apresentou uma Receita Líquida de R$ 453.341,79 no mês de janeiro e 

R$ 399.456,12 no mês de fevereiro de 2021.  

Abaixo temos a representação gráfica das receitas 

obtidas nos últimos seis meses, bem como, apresenta-se o lucro bruto 

obtido no mesmo período: 

Os meses de janeiro e fevereiro, historicamente, 

são meses de queda no faturamento da Recuperanda, mas o lucro bruto 

auferido pela empresa já demonstra pequena melhora no mês de 

fevereiro. 

A Recuperanda relata que, com o grande aumento 

casos positivados para o Covid-19 na região de atuação da empresa, a 

procura pelos seus produtos reduziram significativamente. Entretanto, 

embora a queda na comercialização dos seus produtos, relata que  está 
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conseguindo manter todas as despesas com salários, fornecedores, água, 

luz e valores não sujeitos à RJ em dia.  

Refere, ainda, que todos os impostos correntes 

estão em dia e que o quadro de colaboradores conta com 18 funcionários, 

atualmente. 

No que tange aos resultados obtidos, a empresa 

apresentou um Prejuízo de -R$ 21.171,24 no mês de janeiro e um Lucro de 

R$ 10.629,66 no mês de fevereiro.  

Vejamos abaixo os resultados obtidos nos últimos 

seis meses: 

Por fim, a empresa informa que realizou a 

aquisição de bens para o ativo imobilizado da empresa, conforme relações 

anexas. 

DIANTE DO EXPOSTO, em atendimento ao disposto 

no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei 11.101/2005, apresentamos o 
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presente relatório acerca das atividades realizadas pelas Recuperandas 

nos meses de janeiro e fevereiro de 2021. 

Ijuí/RS, 05 de abril de 2021. 

ANDREATTA e GIONGO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA S/S 

 

       Genil Andreatta                         Luciano José Giongo 
        OAB/RS 48.432                              OAB/RS 35.388 
 
 

http://www.recuperacaojudicial.net.br/

		2021-04-09T11:45:13-0300
	Genil Andreatta




