A
Advocacia Felippe e Isfer
Recuperanda Judicial: Dexter Latina Industria e Comercio de Produtos Químicos Ltda
Referente: Análise das Demonstrações Contábeis em 31 de agosto de 2021

A análise apresentada neste relatório tem por base o balanço encerrado em 31/08/2021.
Dexter Latina Industria e Comercio de Produtos Químicos Ltda
Balanço patrimonial em 31 de agosto de 2021
(Em milhares de Reais)

Ativo

31/07/2021

31/08/2021

40
4.953
3.962
1.838
4.298
4.382
38
368
509
110
193

81
4.526
3.933
1.765
4.603
4.410
45
380
509
110
199

20.693

20.562

aplicação financeira -cta garantia
Estoque obsoletos
Investimentos
Imobilizado
Intangivel

222
10.281
92
5.955
110

223
10273
92
5940
108

Total do ativo não circulante

16.660

16.636

Total do ativo

37.353

37.198

Caixa e bancos
Clientes
Adiantamentos
Impostos a recuperar
Estoques
Emprestimos
Despesas exercicio seguinte
Bloqueio judicial
importações em andamento
adiantamento imobilizado
Outras contas a receber

Total do ativo circulante

Passivo
credores sujeitos a reeuperação judicial
Parcelamentos
duplicatas descontadas
Empréstimos e financiamentos
Obrigações tributarias
Obrigações fiscais
Fornecedores
salarios a pagar
Obrigações trabalhistas
Provisoes trabalhistas

31/07/2021 31/08/2021
16.192
6.690
2.818
757
2.945
254
774
115
393
268

16.192
6.619
2.818
703
2.945
226
671
112
402
305

31.207

30.994

Parcelamento de tributos

8.069

8.069

Total do passivo não circulante

8.069

8.069

2.500
1148
(5.439)
(133)
(1.924)

2.500
1035
(5.326)
(74)
(1.865)

37.352

37.198

Total do passivo circulante

Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de lucros
prejuizos acumulados
Resultado do exercicio
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido
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Análise das contas Ativo e Passivo
ATIVO
Caixa e bancos: aumento no saldo em caixa e bancos no valor de R$41 mil em comparação ao
saldo em 31/07/2021.
Contas a receber clientes: a empresa possui valor a receber R$4.526, manteve desconto de
duplicatas no valor de R$2.818, saldo líquido a receber R$1.708. A movimentação na conta
refere-se ao faturamento e recebimento do mês.
Estoques: houve aumento no saldo de estoque, saldo atual R$4.603 utilizado na atividade
operacional, mas mantem segregado conta de estoque no grupo não circulante no valor de
R$10.273 com o título da conta contábil matéria prima – expurgo, houve baixa no valor de
R$8, para uma melhor análise da situação socioeconômica faz se necessário rever este valor
demonstrado em balanço, o qual compromete os índices para cálculo da liquidez.
Adiantamentos: valor relevante consta como adiantamento a sócios R$3.804, saldo que se
mantem em aberto, adiantamento a fornecedores R$80 redução de R$24 mil em comparação
ao mês anterior e adiantamento de viagem R$48.
Demais adiantamentos tais como importações em andamento R$509, adiantamento
imobilizado R$110 mil, ligados a atividade operacional mantem o saldo do mês anterior, sem
movimentação no mês de agosto/2021.
Empréstimos: a receber de Dex America Serv Adm Ltda saldo de R$4.390.
Aplicação financeira – conta garantia: mantem saldo aplicado de R$221 mil.
Bloqueio judicial: aumento de R$12 em comparação ao saldo do mês anterior, passando de
R$368 para R$380.
Imobilizado: não houve aquisição de imobilizado e nem venda no mês de agosto/21,
recebendo movimentação referente depreciações dos equipamentos e bens. Não identificada
conta de depreciação para Edificações.
PASSIVO
Fornecedores: redução no saldo a pagar de R$103 mil, saldo R$671 compatível com a
atividade mensal.
Obrigações sociais e trabalhistas: efetuou pagamento de salário, FGTS e INSS referente a
competência 07/21, possui saldo a recolher de previdência social superior ao valor devido
mensal conforme folha de pagamento, débitos previdenciários de períodos anteriores.
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Obrigações tributárias: saldo a pagar de imposto de renda e contribuição social de períodos
anteriores.
Empréstimos e financiamentos: Houve movimentação no mês, redução no saldo a pagar de
R$54 mil, restando saldo a pagar de R$703 mil.
Parcelamentos: a empresa possui conta segregada no circulante e a longo prazo (não
circulante). Houve movimentação no mês, discreta redução no saldo a pagar de R$71 mil, se
comparado ao montante devedor.
Credores sujeitos a recuperação judicial: envolvem valores a pagar para credores derivados
da legislação do trabalho, credores com garantia real, credores quirografários e credores com
privilégio geral, sem movimentação no mês de agosto/21.
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Dexter Latina Industria e Comercio de Produtos Químicos Ltda
Demonstração de resultado em 31 de agosto de 2021
(Em milhares de Reais)

Receita Operacional
Deduções da receita operacional
Outras deduções
Receita líquida
Custo dos produtos vendidos
Lucro bruto
Receitas (despesas)
Despesas com vendas
Despesas administrativas e gerais
despesas operacionais tributarias
outras receitas
Alienação de bens
Lucro antes do resultado financeiro líquido e impostos

Receitas financeiras
Despesas financeiras

Lucro antes dos impostos

31/07/2021
31/08/2021
14.684
16.107
2.722 2.990
1.367 1.457
10.595
11.659
-

5.538 5.057

5.860
5.799

-

2.016 2.235 31 22
20

2.261
2.620
33
24
20

817

929

-

99
1.049 -

101
1.104

-

950 -

1.003

-

133 -

74

-

133 -

74

Imposto de renda e contribuição social - corrente

Lucro líquido do exercício

Análise das contas de resultado:

Receita Bruta: redução nas vendas em 17,12% em comparação ao mês anterior. Receita bruta
em 31/08/21 R$1.423 e em 31/07/2021 R$1.717.
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Custo dos produtos vendidos: correspondem a 50,26% da receita líquida, no acumulado até
agosto/21, houve redução no custo se comparado ao acumulado até 07/21 que foi 52,27%.
Despesas comerciais: correspondem a 19,39% da receita líquida, discreto aumento de 0,36%
em comparação ao acumulado até 07/21. Incluem-se neste grupo os gastos: de comissões
sobre vendas, propaganda, frete s/vendas, bonificações.
Despesas administrativas e gerais: correspondem a 22,47% da receita líquida.
1)

Despesas com pessoal administrativo: montante de salário bruto R$31 mil e pró-labore
R$51 mil.
2) Despesas gerais: envolvem gastos com honorários advocatícios, serviços de terceiros,
informática, segurança, e demais despesas necessárias a atividade administrativa.
Resultado financeiro: representa custo de 8,6% da receita líquida, despesas financeiras
R$1.104 (-) receita financeira R$101, resultado líquido (R$1.003)
Resultado acumulado: Apurou prejuízo acumulado de R$74, justificado pelo custo financeiro
elevado e pela redução nas vendas.
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ÍNDICES GERAL E DIVERSOS EM 31/08/2021
LIQUIDEZ CORRENTE
Ativo circulante
Passivo circulante
. Para cada R$ 1,00 de divida a empresa tem >>>>>>

20.561
30.994
0,66

LIQUIDEZ SECA
Ativo circulante-estoque
Passivo circulante
. Para cada R$ 1,00 de divida a empresa tem >>>>>>

15.958
30.994
0,51

LIQUIDEZ GERAL
Ativo circulante + Não circulante
Passivo circulante + não circulante
. Para cada R$ 1,00 de divida a empresa tem >>>>>>

37.197
39.063
0,95

PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS
não circulante
Ativo total
. Capital de terceiros representa >>>>>>>>>>>>>>>>
do investimento total

16.636
37.197
44,72%

GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS
não circulante
Patrimônio liquido
. Capital de terceiros ultrapassa com >>>>>>>>>>>>
o capital próprio

8.069
(1.865)
-532,65%

IMOBILIZADO DO INVESTIMENTO TOTAL
Ativo não circulante
Ativo total
. Ativo permanente representa >>>>>>>>>>>>>>>>>
do capital em giro

6.363
37.197
17,11%

IMOBILIZADO DO CAPITAL PRÓPRIO
Ativo não circulante
Patrimônio liquido
. Ativo permanente representa >>>>>>>>>>>>>>>>>
do capital próprio

6.363
(1.865)
-341,18%

RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL
Resultado
Ativo total
. O resultado e de >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
sobre o capital de giro

(74)
37.197
-0,20%

RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO
Resultado
Patrimônio liquido
. O resultado e de >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
sobre o capital próprio

(74)
(1.865)
3,97%

CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO
Ativo circulante
Realizável a longo prazo

20.561
16.636
37.197

(-) Passivo circulante
(-) Exigível a longo prazo

30.994
8.069
39.063

Capital de giro próprio

(1.866)
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Observação: Os índices foram calculados com base no balanço apresentado, importante rever
o saldo da conta de estoque obsoleto, pois não representa disponibilidade, afetando a análise
dos índices de forma positiva, mas que não reflete a realidade.

Quadro de colaboradores
31/05/2021
centro de custo
colaboradores
salário bruto (milhares)
administrativo
13
42
produção
40
72
30/06/2021
administrativo
produção

13
38

42
68

31/07/2021
administrativo
produção

13
38

46
72

31/08/2021
administrativo
produção

13
41

31
76

Mantem a quantidade de colaboradores em comparação ao mês anterior.
Conclusão:
A situação econômica da empresa está refletida no balanço apresentado. A empresa mantém
sua atividade operacional dentro da normalidade. Porém frágil para atingir seu ponto de
equilíbrio financeiro.
Curitiba, 06 de outubro de 2021.
LUCIA KOWALEK
CARVALHO:35990392915

Assinado de forma digital por
LUCIA KOWALEK
CARVALHO:35990392915
Dados: 2021.10.06 14:02:51 -03'00'

Lúcia Kowalek Carvalho
Contadora CRC-PR 026.796/0-0
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