
 2020  
26.556.876,89 

 578.950,03 
 5.318.762,56  
18.046.558,72 

 120.543,03 
 10.524,35 

 473.908,82 
 2.007.629,38  
27.614.831,65 

 135.000,00 
 483.075,12  

23.024.569,22 
 551.529,55 

 1.794,26 
 3.413.608,82 

 5.254,68  
54.171.708,54 

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro
Ativo  
circulante 
Caixa e equiv. de caixa   
Contas a rec. de clientes 
Estoques   
Impostos a recuperar  
Adtos. à empregados  
Adtos. à fornecedores 
Outros créditos   
Não Circulante 
Titulo de capitalização 
Dep. e bloqueios judiciais
Ativos fiscais diferidos 
Outros créditos  
Investimentos  
Imobilizado  
Intangível  
Total  

 2021  
24.207.982,26 

 575.956,49 
 5.996.881,93  
16.257.803,87 

 75.580,39 
 10.036,49 

 580.956,03 
 710.767,06  

28.465.125,70 
 135.000,00 
 537.207,33  

23.024.569,22 
 1.485.395,36 

 1.794,26 
 3.213.045,20 

 68.114,33 
52.673.107,96 

Notas Explicativas

Passivo  
Circulante 
Fornecedores 
Obrigações trabalhistas 
Obrigações tributárias 
Instituições financeiras 
Comissões a pagar 
Adiantamento de clientes 
Outros obrigações  
Não Circulante  
Obrigações Tributárias 
Instituições financeiras 
IR/CS difer. s/ajuste inicial de imob. 
Passivo a Descoberto
Capital social 
Ajuste de avaliação patrimonial 
Prejuizos Acumulados  
Total  

 2021  
19.067.542,71 
 1.503.391,07 
 1.096.023,67  

10.222.681,45 
 4.180.838,59 

 110.906,11 
 1.945.580,87 

 8.120,95  
85.796.665,77  
85.128.943,14 

 263.888,91 
 403.833,72  

(52.191.100,52)
 5.691.093,42 
 1.278.806,76  

(59.161.000,70)
 52.673.107,96 

 2020  
26.788.129,04 
 2.575.157,11 
 1.059.216,35 
 6.837.335,41  

14.481.787,66 
 121.230,69 

 1.704.461,20 
 8.940,62  

78.582.707,15  
78.117.190,41 

 -   
 465.516,74  

(51.199.127,65)
 5.691.093,42 
 1.474.136,31  

(58.364.357,38) 
54.171.708,54 

Demonstração do Resultado 
 
Receita operacional líquida
Custo das vendas  
Lucro bruto   
Desp. gerais e administrativas
Despesas comerciais
Outras despesas/receitas  Lucro 
Operacional antes do resultado 
Financeiro  
Receitas financeiras  
Despesas financeiras  
Result. do Exerc. antes IRPJ e 
CSLL
Provisão para Imposto de Renda 
Provisão p/Contrib.Social 
s/Lucro Liq.
Resultado Liquido do Exercício
Resultado p/ação do capital social 

2021
 24.200.701,36 

 (14.919.902,57)
 9.280.798,79 

 (3.906.059,80)
 (5.961.501,08)

 770.026,87 
 

183.264,78 
 339.410,82 

 (1.576.331,49)

 (1.053.655,89)
 -   

 -   
 (1.053.655,89)

 (3,28)

2020
 18.794.356,43 
 (6.817.504,53)
 11.976.851,90 
 (3.497.612,65)
 (5.309.041,48)
 (2.728.293,25)

 441.904,52 
 371.861,94 

 (1.542.117,77)

 (728.351,31)
 -   

 -   
 (728.351,31)

 (2,26)

Nota 1. Contexto Operacional: A ITM S.A é uma sociedade 
anônima de capital fechado com sede em Canoas, RS, que 
tem por objeto social a fabricação, o comércio, a importação e 
a exportação de produtos médico-cirúrgicos, odontológicos e 
equipamentos médico-hospitalares, dedicando-se também a 
prestação de serviços de reparação, manutenção e conserva-
ção dos equipamentos. Nota 2. Apresentação Das Demons-
trações Contábeis: As demonstrações contábeis dos 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2021 estão 
apresentadas em Reais (R$) e foram elaboradas de acordo 
com a NBC TG 1000R1 aprovada por resolução do CFC, 
observando as disposições da legislação societária previstas 
na Lei 6.404/76 e alterações introduzidas pela Lei 11.638/07, 
Lei 11.941/09 e Lei 12973/14. Nota 3. Principais Práticas 
Contábeis: • A moeda funcional da empresa é o Real, sendo 
os direitos e obrigações, em moedas estrangeiras, convertidos 
às taxas de câmbio vigentes na data das demonstrações. • A 
companhia adota o lucro real, como regime de tributação, 
registrando suas transações pelo regime de competência, 
independente de seu efetivo recebimento ou pagamento. As 
receitas são consideradas realizadas quando a entidade 
transfere para seus clientes os riscos, controle e benefícios 
mais significativos sobre os bens comercializados e as receitas 
de serviços, são reconhecidos quando os serviços são 
efetivamente prestados. • Os ativos e passivos, cuja exigibilida-
de ou realização ocorra até o final do exercício seguinte, estão 
registrados no circulante e os demais no não circulante. Ambos 
são reconhecidos ao custo histórico e trazidos a valor presente 
ou recuperável quanto julgado necessário. • O contas à 
receber, está registrado pelo valor nominal dos títulos, 
acrescidos de variações cambiais, quando aplicável, deduzido 
do ajuste para créditos de liquidação duvidosa. • Os Estoques 
de produtos prontos e em elaboração foram avaliados segundo 
o critério previsto no artigo 296, do Regulamento do IR, e os 
demais pelo custo médio de aquisição. Quando aplicável, será 
constituído ajuste para estoques obsoletos. • No imobilizado os 
bens adquiridos até 01 de janeiro de 2009 estão registrados 
pelos custos atribuídos determinados no laudo de avaliação 
realizado em 31 de dezembro de 2010, substituindo o registro 
histórico, conforme possibilitou o ICPC 10. Os bens adquiridos 
posteriormente estão registrados ao valor de aquisição, 
deduzidos da depreciação, calculada pelo método linear. A 
empresa não identificou indícios de perda no valor recuperável 
nos grupos de ativos, não havendo necessidade da 
constituição de provisão. Nota 4. Contas a Receber: Os 
valores a receber são provenientes de vendas de produtos, 
mercadorias e serviços e estão registrados no ativo circulante. 
O ajuste para créditos de liquidação duvidosa foi constituído 
levando em consideração a perda provável em títulos vencidos 
a mais de 180dias associado a uma estimativa de perdas para 
os demais títulos, tendo como base o histórico das perdas 
efetivas e saldos de clientes específicos que apontem risco de 
realização em seus compromissos. 

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
Atividades Operacionais 
Lucro/Prejuizo Líquido  
Ajustes ao Lucro  
Depreciação e amortizações 
Perda estimada créd.liq. duvidosa 
Desp.(receitas)que não envolveram caixa
Variação dos Ativos e Passivos 
(Aumento)/Redução das contas a receber
(Aumento)/Redução dos estoques 
(Aum.)/Redução de impostos a compensar
(Aumento)/Redução de depósitos judiciais 
(Aumento)/Redução de outros créditos 
Aum./(Red.) de obrigações trabalhistas  
Aumento/(Redução) de fornecedores  
Aumento/(Redução) de obrigações tributárias 
Aumento/(Redução) adiantamentos recebidos
Aumento/(Redução)de outras obrigações
Caixa líquido gerado p/ ativ. operacionais
Atividades de Investimento 
(Aumento)/Redução imobilizado e intangível
Caixa Líq. Consumido p/Ativid. de Invest. 
Atividades de Financiamento 
Aum./(Redução) das instituições financeiras
Caixa Líq. Consumido p/Ativid. de Financ. 
Variação Líquida do Caixa  
Caixa e equiv. caixa no inicio do exercício
Caixa e equiv. caixa no fim do exercício  

2021
 (1.053.655,89)

 120.148,07 
 519.802,08 

 (159.970,50)
 (239.683,51)
 1.215.657,13 
 (518.148,87)
 1.788.754,85 

 44.962,64 
 (54.132,21)
 256.437,16 
 36.807,32 

 (1.071.766,04)
 502.766,86 
 241.119,67 
 (11.144,25)
 282.149,31 

 (382.098,11)
 (382.098,11)

 96.955,26 
 96.955,26 
 (2.993,54)

 578.950,03 
 575.956,49 

2020
 (728.351,31)
 3.293.309,75 

 502.752,52 
 (367.711,47)
 3.158.268,70 

 (3.101.938,60)
 (1.449.478,21)
 (4.678.607,54)

 (44.083,54)
 (113.543,75)

 613.206,79 
 100.273,04 

 (1.118.715,85)
 2.987.084,48 

 742.489,50 
 (140.563,52)
 (536.980,16)

 
(28.776,12)
 (28.776,12)

 
590.423,34 

 590.423,34 
 24.667,06 

 554.282,97 
 578.950,03 

Contas a Receber 
Créditos do exercício 
Créditos do exerc. anteriores
Perdas estimada em créditos
de liquidação duvidosa 

 2021 
 6.533.465,11 
 1.431.533,52 
 7.964.998,63 

 
1.968.116,70)
 5.996.881,93 

2020
 5.931.732,77 
 1.515.116,99 
 7.446.849,76 

(2.128.087,20)
 5.318.762,56 

:
Imobilizado
Maquinas e Equipamentos
Maquinas e Equip. Aj. Inicial
Instalações
Instalações Ajuste Inicial
Matrizes 
Matrizes Ajuste Inicial
Moveis e Utensilios
Moveis e Utensilios Aj. Inicial
Equipamentos de Proc. Dados
Equip.de Proc.Dados Aj. Inicial
Veiculos
Veiculos - Consórcios

Intangível
Software

Depreciação Acumulada 
em 2020

 (1.658.869,76)
 (3.042.559,45)

 (10.223,80)
 (156.388,10)
 (17.904,11)

 (2.729.650,00)
 (63.773,02)

 (159.357,81)
 (135.822,18)
 (50.421,71)
 (27.729,94)

 -   
 (8.052.699,88)

 
(85.510,17)

Saldo em
31.12.2020

 2.970.470,86 
 4.870.336,00 

 19.210,87 
 250.000,00 
 44.973,35 

 2.729.650,00 
 115.026,71 
 177.302,00 
 169.432,16 
 50.742,00 
 39.614,20 
 29.550,59 

 11.466.308,70 

 90.764,85 

Residual 
31.12.2020

 1.311.601,10 
 1.827.776,55 

 8.987,07 
 93.611,90 
 27.069,20 

 -   
 51.253,69 
 17.944,19 
 33.609,98 

 320,29 
 11.884,26 
 29.550,59 

 3.413.608,82 

 5.254,68 

Aquisições
 320.981,27 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 2.604,00 
 -   

 19.440,18 
 -   
 -   
 -   

 343.025,45 

Aquisições
 74.297,82 

Valor
 (9.074,98)
 (3.565,00)

-
-
-
-

 (198,00)
 (8.235,00)
 (3.523,84)
 (9.510,00)

- 
(29.550,59)
 (63.657,41)

Valor
-

Depreciações
 5.488,37 
 2.269,95 

-
-
-
-

 197,81 
 7.443,60 
 3.522,80 
 9.509,72 

-
-

 28.432,25 

Depreciações
-

Valor 
-

(2.820,00)
- 
-
-
-
-

2.820,00 
-

 -   
-
-
-

Valor
-

ITM S.A. INDÚSTRIA DE TECNOLOGIAS MÉDICAS CNPJ: 88.303.433/0001-67 - NIRE 43300032043 de 30/07/64 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Saldo em 31/12/2019  
Resultado do exercício  
Realização custo atribuido ICPC 10 
Tributos diferidos sobre custo atribuido 
Saldo em 31/12/2020  
Resultado do exercício  
Realização custo atribuido ICPC 10 
Tributos diferidos sobre custo atribuido 
Saldo em 31/12/2021  

Capital social
 5.691.093,42 

 -   
 -   
 -   

 5.691.093,42 
 -   
 -   
 -   

 5.691.093,42 

Resultados acumulados
 (57.892.036,25)

 (728.351,31)
 256.030,18 

 -   
 (58.364.357,38)
 (1.053.655,89)

 257.012,57 
 -   

 (59.161.000,70)

Total
 (50.532.223,59)

 (728.351,31)
 -   

 61.447,24 
 (51.199.127,65)
 (1.053.655,89)

 -   
 61.683,02 

 (52.191.100,53)

Outros resultados abrangentes
 1.668.719,24 

 -   
 (256.030,18)

 61.447,24 
 1.474.136,30 

 -   
 (257.012,57)

 61.683,02 
 1.278.806,75 

Demonstração dos Resultados Abrangentes

Resultado Líquido do Exercicio 
Outros resultados abrangentes 
Realização custo atribuido ICPC 10 
Tributos diferidos sobre custo atribuido
Resultado abrangente do exercício 
Atribuível aos acionistas controladores
Atrib. aos acionistas não controladores  

2021
 (1.053.655,89)

 257.012,57 
 (61.683,02)

 (858.326,34)
 (858.326,34)

 -   

2020
 (728.351,31)

 
256.030,18 

 (61.447,24)
 (533.768,37)
 (533.768,37)

 -   

Perdas estimada em 
créditos de liquid. duvidosa
Saldo no inicio do Exercicio 
Complemento por 
revisao das estimativas 
Baixas por perdas efetivas 
Reversões por recebimentos
Saldo final do Exercicio 

 2021 
 
(2.128.087,20)

 
(549.858,45)
 335.728,04 
 374.100,91 

 1.968.116,70)

2020
  
(2.495.798,67)
 (176.977,55)

 
73.462,38 

 471.226,64 
 2.128.087,20)

Nota 5. Outros Créditos: Neste grupo estão registrados; gastos 
efetuados em instalações de terceiros para a ampliação e adequação as 
atividades da empresa, os quais serão totalmente reembolsados na forma 
de abatimento dos alugueis devidos nas próximas competências; créditos 
originados da venda de quotas, classificados anteriormente no grupo de 
investimentos; consórcio cancelado que aguarda reembolso ao final do 
grupo e despesas do próximo exercício desembolsadas antecipadamen-

Outros Créditos
Venda parcelada de invest.
Ampliação de imóveis de terceiros
Consórcio cancelado
Despesas antecipadas

 Circulante 
 367.686,00 
 284.748,00 

 -   
 58.333,26 

 710.767,26 

 Não circulante 
 214.484,05 

 1.272.001,02 
 29.550,59 

 -   
 1.516.035,66 

 Circulante 
 367.686,00 

 1.556.749,02 

 83.194,36 
 2.007.629,38 

Não circulante 
 551.529,55 

 -   

 -   
 551.529,55 

Estoques
Produtos prontos
Mercadoria para revenda
Produtos em elaboração
Matérias-primas
Materiais auxiliares

 2021 
 9.166.715,44 
 2.081.682,09 
 4.480.037,00 

 303.414,82 
 225.954,52 

 16.257.803,87 

2020
  8.852.158,31 
 2.765.087,37 
 5.986.451,50 

 168.910,07 
 273.951,47 

18.046.558,72 

Nota 6. Estoques: O grupo de estoques está composto por matéria prima, 
insumos, mercadorias e produtos em diferentes estágios de transformação, 
conforme detalhado no quadro abaixo. Considerando a falta de evidencias de 
perdas significativas, a administração optou por não constituir provisões para 
perdas nos estoques. 

Nota 7. Ativos Fiscais Diferidos: Os ativos fiscais diferidos foram constituí-
dos com base no prejuízo fiscal e na base negativa da contribuição social até 
o exercício de 2016, na expectativa de realização com lucros tributáveis 
futuros. Considerando que os prejuízos fiscais e a base de calculo negativa 
da contribuição social não possuem prazo de prescrição, bem como não há 
incertezas quanto a continuidade operacional da entidade e que se espera em 
curto prazo gerar lucros tributáveis, a administração definiu que os valores já 
reconhecidos não serão estornados, no entanto, neste momento, não 
registrará novos diferimentos. 

Depreciações
 (228.228,72)
 (240.023,45)

 (1.301,52)
 (14.161,80)
 (3.033,96)

 -   
 (8.306,25)

 (740,58)
 (12.567,63)

 -   
 -   
 -   

 (508.363,91)

Depreciações
 (11.438,17)

Depreciações
- 

2.397,00 
- 
-
-
-
-

(2.397,00)
 -   
-
-
-
-

Depreciações
-

Residual 
31.12.2021

 1.400.767,04 
 1.586.035,05 

 7.685,55 
 79.450,10 
 24.035,24 

 -   
 45.551,25 
 16.835,21 
 40.481,49 

 320,01 
 11.884,26 

 0,00 
 3.213.045,20 

Residual 
31.12.2021
 68.114,33 

Nota 9. Fornecedores:
Fornecedores Nacionais
Fornecedores Internacionais 

 2021 
 914.337,10 
 589.053,97 

 1.503.391,07 

2020
  1.459.545,71 
 1.115.611,40 
 2.575.157,11 

Nota 10. Obrigações Trabalhistas:
Salários e ordenados à pagar
Provisões de férias e encargos

 2021 
 285.185,47 
 810.838,20 

 1.096.023,67 

2020
 252.875,26 
 806.341,09 

 1.059.216,35 
Nota 11. Obrigações Tributárias:

Federais
Federais Parceladas
Estaduais 
Estaduais Parceladas
Municipais

 Circulante 
 3.531.712,52 
 4.988.681,59 

 339.781,46 
 1.353.739,44 

 8.766,44 
 10.222.681,45 

  Não circulante 
 50.588.622,69 
 12.695.094,10 
 20.942.710,42 

 902.515,93 
 -   

 85.128.943,14 

 Circulante 
 3.034.108,51 
 3.158.267,37 

 632.736,50 
 -   

 12.223,03 
 6.837.335,41 

 Não circulante 
 40.720.800,03 
 15.013.073,64 
 22.383.316,74 

 -   
 -   

 78.117.190,41 

Finaciamento de estudos 
e projetos - Finep
Empréstimo - capital de giro
Emprést. - desconto de titulos

 Circulante 

 -   
 471.730,03 

 3.709.108,53 
 4.180.838,56 

  Não circulante 

  -   
 263.888,91 

 -   
 263.888,91 

 Circulante 
 

10.628.228,02 
 460.300,51 

 3.393.259,13 
 14.481.787,66 

 Não circulante 

 -
-

 -   
 -   

Nota 12. Instituições Financeiras: O grupo apresentou neste 
exercício uma redução de 71% se comparado ao exercício anterior, tal 
efeito é resultado da sentença judicial que determinou a extinção do 
processo 5062521-20 2019 4.04.7100/RS junto a Financiadora de 
Estudos e Projetos - FINEP. Os demais valores registrados tem origem 
em empréstimos para capital de giro e empréstimos por desconto de 
duplicatas, sem a transferência dos riscos e benefícios. 

Nota 13. Patrimonio a Descoberto: O Capital subscrito pertence 
inteiramente a acionistas domiciliados no País e está composto de 

Venda de produtos
Venda de mercadorias
Vendas no mercado externo
Prestação de serviços
Vendas residuos e sucatas
Receita bruta
Devoluções
Tributos Federais
Tributos Estaduais
Tributos Municipais
Receita líquida

 2021 
 20.037.764,48 
 8.115.669,77 
 2.739.317,53 

 22.203,40 
 30.356,50 

 30.945.311,68 
(1.637.846,14)
(1.360.078,15)
(3.746.486,04)

 (199,99)
 24.200.701,36 

2020
14.441.897,42 
 5.777.068,68 
 2.832.357,91 

 30.146,39 
 11.892,80 

23.093.363,20 
 (567.954,53)

(1.001.759,95)
(2.728.901,61)

 (390,68)
18.794.356,43 

Nota 15. Evento Subsequente: Os administradores declaram a inexistência de 
fatos ocorridos subsequentes à data de encerramento do exercício que venham 
a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou 
que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Theodore Georgiadis
Diretor Superintendente - CPF: 052.948.510-91 

Alessandra da Silva - CRC/RS 72.370 - CPF: 765.988.370-49

Outros Créditos
Venda parcelada de invest.
Ampliação de imóveis de terceiros
Consórcio cancelado
Despesas antecipadas

Nota 8. Imobilizado e Intangível:

Federais
Federais Parceladas
Estaduais 
Estaduais Parceladas
Municipais

Finaciamento de estudos 
e projetos - Finep
Empréstimo - capital de giro
Emprést. - desconto de titulos

(Continuação Nota 4)
Duplicatas a vencer  
Duplicatas vencidas 
Vencidas entre 01 e 30 dias
Vencidas entre 31 e 60 dias
Vencidas entre 61 e 90 dias
Vencidas entre 91 e 180 dias
Vencidas a mais de 180 dias

 2021 
 5.054.388,58 
 2.910.610,05 

 488.772,58 
 186.190,17 
 88.066,60 

 233.349,40 
 1.914.231,30 

2020
 4.287.774,81 
 3.159.074,95 

 423.108,37 
 303.122,30 
 278.135,11 
 577.912,12 

 1.576.797,05 

321.700 ações, sendo 107.300 ordinárias e 214.400 preferenciais O patrimônio 
líquido encontra-se integralmente absorvido pelos prejuízos acumulados.
Nota 14. Receita Operacional:

Baixas Transferências

Baixas Transferências

2021

2020

2020

2021
2021

2020
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