No quadro acima, é possível analisar que cinco (5) despesas representam 87,76% do total das Despesas Fixas da Empresa. Dessa forma as ações visando à redução das
despesas fixas devem ser foco constante da Recuperanda.

1.2.5 Evolução do Ebitda x Depreciação e Amortização / Encargos Financeiros Líquidos x RNO x Resultado Líquido do Exercício

Tabela 23 - Evolução do Ebitda x Depreciação e Amortização / Encargos Financeiros Líquidos x RNO x Resultado Líquido do Exercício de março a junho de 2017
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Fonte: Elaborado por Valor Consultores a partir dos dados fornecidos pela FreeWay.

Gráfico 5 - Evolução do Ebitda x Depreciação e Amortização / Encargos Financeiros Líquidos x Resultado Líquido do Exercício
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Se avaliarmos os encargos financeiros percebemos uma forte queda no mês de junho devido a uma receita superior a R$500.000,00 no mês de junho de 2017. Sobre
esta situação solicitaremos informações a Recuperanda para reportarmos em próximo RMA.
36 de 37
Maringá – Av. Duque de Caxias, n. 882, sl. 210, CEP 87.020-025. +55 44 3041-4882
www.valorconsultores.com.br

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTC4 3KZPU QTY4X KEZ2A

Considerações Finais
o

No mês de junho-2017 o faturamento foi de R$ 4.076.661,40 com redução de 14,74% em relação a maio-17, e resultado operacional de R$ 267.334,04 representando
6,56% do faturamento, confirmando tendência de resultado positivo desde o mês anterior.

o

A margem de contribuição de 23,98% no mês, representa aumento de 4,47% em relação ao mês de maio-17, resultado de redução na mesma proporção no custo das
vendas e serviços.

o

As despesas fixas que vinham na média de março a abril em R$ 620 mil mensal, foram de R$ 710 mil em junho. Este aumento conforme informações da empresa,
decorrem com combustível e locação mensal de uma VAN para transporte de equipe de vendas, em trabalho itinerante na região, visando otimizar vendas de quota de
consórcio. Acrescenta-se a isto despesas com eventos na loja visando otimizar resultados, que segundo informado irá refletir já para julho/17.

o

Quanto ao resultado operacional[EBITDA] o mês de junho-17 no percentual de 6,56% sobre faturamento confirma tendência de melhora já iniciada no mês anterior,
quanto era de 4,57%. Se compararmos na média do período (janeiro a junho) o EBITDA foi de 6,50% sobre faturamento.

o

A Administradora Judicial tem constatado que a Recuperanda está empenhada em incrementar suas receitas, efetivando ações de vendas de motos e consórcios,
realizando eventos, constantes ações itinerantes de vendas, com apoio do fornecedor (Honda) e envolvimento direto de seu sócio - proprietário. Há foco em obter
resultados acima do ponto de equilíbrio visando o soerguimento.

9. Fotos da visita da AJ às instalações da Recuperanda
Para o bom exercício de suas atribuições de “fiscalização das atividades do devedor” (art. 22, I, LRE) a AJ adota como prática visitas periódicas às instalações da
empresa. Nessas visitas a AJ reúne-se com os gestores e consultores da empresa e verifica o funcionamento de suas atividades in loco. Em anexo, fotografias de visitas realizadas
pela AJ nos dias 07/08/2017 e de 17 a 21/08/2017.
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Já o Ebitda e o Resultado Líquido do Exercício apresentaram uma tendência favorável no mês de junho de 2017.

