Empresa:
INSIDE MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES S/A
CNPJ:
14.899.096/0001-86
Insc. Junta Comercial: 42300047023 Data: 18/06/2018

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019.
1.CONTEXTO OPERACIONAL
A empresa INSIDE MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES S/A, é uma sociedade anônima, com sede na
cidade de Itajaí/SC, atua com: Fabricação de instrumentos não eletrônicos e utensílios para uso médico cirúrgico, tais como endopróteses, stents, balões e
fios-guia, cateteres introdutores, filtros de veia cava e molas para embolização; Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e
aparelhos ortopédicos; Comércio atacadista de próteses, tais como endopróteses, stents, filtro de veia cava e molas para embolização; Comércio atacadista
de instrumentos médicos-cirúrgicos, tais como cateteres introdutores, balões e fios-guias; Comércio varejista de artigos médicos; Representação comercial
de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares.
2.CADASTRO
A empresa Inside Medical Indústria e Comércio de Produtos Médicos Hospitalares S/A, possui os seguintes registros e inscrições:
• Contrato Social registrado na Junta Comercial de Santa Catarina – JUCESC sob o n.º 423.000.470.23 em 18/06/2018;
• CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 14.899.096/0001-86;
• I. M.–Inscrição Municipais na Cidade de Itajaí/SC sob n.º 296.152;
2.1 Transformação do Tipo Jurídico.
Em 18 de junho de 2018 ocorre a Transformação do Tipo Jurídico de Sociedade por Responsabilidade Limitada para Sociedade Anônima de Capital Fechado.
3.PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com os dispositivos da Lei das Sociedades
por Ações – Lei nº 6.404/76, com as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007 e 11.941, de 27 de maio de 2009, incluindo
Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. As principais práticas na elaboração das demonstrações foram
as seguintes:
3.1 Aplicações Financeiras
Os valores em aplicação financeira no período foram registrados pelo custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;
3.2 Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
3.3 Imobilizado
Os bens do ativo imobilizado foram registrados pelo custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear, em função da estimativa de vida útil dos
bens.
3.4 Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa não efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
3.5 Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
3.6 Regime Tributário
A empresa é optante pelo regime do Lucro Presumido.
4. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Os instrumentos financeiros, ativos e passivos da entidade, em 31 de dezembro de 2019, estão registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de
mercado diferentes dos reconhecidos nas demonstrações contábeis.
5. RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
Não há passivo contingente registrado contabilmente.
6. PATRIMONIO LIQUIDO
O Capital Social em R$ 10.996.222,48 (dez milhões, novecentos e noventa e seis mil e duzentos e vinte e dois reais e quarenta e oito centavos), sendo certo que as
10.996.222.48 (dez milhões, novecentos e noventa e seis mil e duzentos e vinte e dois reais e quarenta e oito centavos) quotas representativas do capital social ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
7. EVENTOS SUBSEQUENTES
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente 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.
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Itajaí, 31 de dezembro de 2019.

