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O Plano de Recuperação Judicial, apresentado 

pelas Recuperandas, foi aprovado em Assembleia Geral de Credores no dia 

11 de dezembro de 2019.  

As Recuperandas, desde o deferimento da 

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

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

contas demonstrativas mensais referente ao mês de janeiro de 2021, 

bem como prestaram informações acerca das atividades desenvolvidas.  

Diante disto, juntamos aos autos o presente 

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

das atividades das Recuperandas durante o mês de fevereiro de 2021. 

Salientamos que as informações a seguir foram fornecidas pelas 

Recuperandas e os documentos contábeis que deram origem a este 

informativo encontram-se disponíveis junto ao setor de contabilidade 

das Recuperandas. 

O presente relatório também está disponível no 

site www.recuperacaojudicial.net.br. 

2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS:  

A Recuperanda relata que, apesar dos impactos 

ocasionados pela pandemia do Covid-19, a fábrica segue operando sem a 

interrupção de suas atividades. Entretanto, com o agravamento da 

pandemia, mesmo com a adoção de inúmeras medidas de prevenção,  a 
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empresa refere que, temporariamente, as atividades sofreram 

importante redução.  

A Recuperanda relata que a falta de oxigênio no 

mercado tem gerado certa preocupação pois é um item fundamental ao 

funcionamento de alguns setores da fábrica. Além do que, os 

fornecedores já estão anunciando a dificuldade de reposição haja vista a 

prioridade de abastecimento de entidades hospitalares.  

No que tange aos tributos correntes, a empresa 

IMASA Ltda. informou que, atualmente, possui apenas INSS a recolher, 

sendo que, com relação aos demais tributos (PIS, COFINS e IPI) a empresa 

possui créditos a recuperar. A Recuperanda informou, ainda, que com o 

pedido de recuperação judicial, priorizou o recolhimento do INSS do 

colaborador, de modo que vem realizando o recolhimento mensalment e. 

O recolhimento do INSS patronal será retomado a partir do segundo 

trimestre de 2021, conforme programação e fluxo de caixa.  

 No âmbito dos tributos estaduais, a empresa 

IMASA Ltda. também possui créditos a recuperar. Os impostos municipais 

como IPTU e ISSQN, estão sendo recolhidos tempestivamente. A 

recuperanda destaca, ainda, as renegociações do passivo tributário já 

foram iniciadas junto a Procuradoria e a Receita Federal.  

As despesas correntes como água, luz, salários, 

fornecedores, valores esses não sujeitos à RJ, estão sendo mantidos em 

dia pelas Recuperandas. 
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Atualmente, a empresa IMASA Ltda. possui um 

quadro de colaboradores composto por 112 funcionários, sendo que 

encerrou o ano de 2020 com 104 colaboradores.  

Após análise de documentos e informações 

obtidas junto às Recuperandas, verificamos que a Recuperada Imasa – 

Indústria de Máquinas Agrícolas Fuchs S.A apresentou uma Receita 

Líquida de R$ 2.234.864,29 em fevereiro de 2021. Vejamos o histórico 

das receitas líquidas obtidas nos últimos seis meses: 

O mês de fevereiro apresenta significativa 

melhora na capacidade de gerar receitas líquidas e, quando comparada 

ao mesmo período do ano anterior, a receita gerada neste mês apresenta 

um aumento de 84%. 

No que tange aos resultados obtidos nos últimos 

seis meses as Recuperandas apresentaram, em conjunto, os seguintes 

Resultados: 

 R$-

 R$500.000,00

 R$1.000.000,00

 R$1.500.000,00

 R$2.000.000,00

 R$2.500.000,00

 R$3.000.000,00

 R$3.500.000,00

set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21

Receitas Líquidas - Imasa Indústria

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


ANDREATTA & GIONGO CONSULTORES ASSOCIADOS S/S                                 Página 5 de 5 
Falências e Recuperações Judiciais 

_________________________________________________________________ 

Av. Venâncio Ayres, 1720 – Centro - Santo Ângelo (RS) – (55) 3312.9391 – (55) 99961.8281 
Av. Benjamin Constant,  980, cjto 301/302, Centro, Lajeado (RS) -  (51) 3714-1310 – (51) 99995.5276  

www.recuperacaojudicial.net.br 

 

No mês de fevereiro de 2021 a empresa IMASA – 

Indústria de Máquinas Agrícolas Fuchs S.A registrou um prejuízo de -R$ 

154.718,17 e a empresa IMASA Empreendimentos e Administração EIRELI 

registrou -R$ 562,23 de prejuízos. 

Por fim, a empresa informa que realizou a 

aquisição de bens para o ativo imobilizado da empresa, conforme relaç ão 

anexa. 

DIANTE DO EXPOSTO, em atendimento ao 
disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei 11.101/2005, 
apresentamos o presente relatório acerca das atividades realizadas pelas 
Recuperandas no mês de fevereiro de 2021. 

Ijuí/RS, 05 de abril de 2021. 

ANDREATTA e GIONGO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA S/S 
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