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 Comunicado
Em conformidade com a Lei Complementar 846, de 04-6-1998
Balanço Patrimonial - Ambulatório Médico de Especialidades Dr. Edmon Alexandre Salomão - AME Andradina - Irmandade da Santa Casa de Andradina

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE ANDRADINA - DR. EDMON ALEXANDRE SALOMÃO
(Administrado pela Irmandade da Santa Casa de Andradina) CNPJ (MF) 43.535.210/0002-78

Demonstrações Contábeis  
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 e 2016. (valores expressos em reais)

Ativo Nota 2017 2016 Passivo Nota 2017 2016
  Circulante   Circulante
     Disponibilidades 3.1  968.770  1.270.245      Fornecedores 4.1  114.725  80.811 
     Créditos a Receber 3.2 472.000  -      Serviços médicos 4.2  600.623  622.330 
     Adiantamentos 3.3  164.807  27.775      Obrigações com funcionários 4.3  251.516  253.159 
     Estoques 3.4  106.443  119.134      Obrigações sociais 4.4  73.193  73.896 
     Despesas a Apropriar 3.5  3.597  3.606 4.4  122.373  111.823 

 1.715.616  1.420.760      Outras Obrigações 4.5  5.988  9.596 
     Provisões de férias e encargos 4.6  429.779  435.769 
     Subvenção a Realizar - Custeio 4.7  117.419  (166.623)

 1.715.616  1.420.760 
  Não Circulante   Não Circulante
     Imobilizado 3.6  4.262.149  4.141.241       Receitas diferidas 4.8  1.735.317  2.258.241 
     (-) Depreciação Acumulada 3.6  (3.011.258)  (2.724.457)  1.735.317  2.258.241 
     Benfeitorias Imóv.Terceiros 3.6  4.520.940  4.520.940 
    (-) Amort. Acum. Benfeitorias 3.6  (4.053.621)  (3.708.960)
     Intangível 3.6  61.851  61.851 
    (-) Amort. Acum. intangível 3.6  (44.745)  (32.374)

 1.735.316  2.258.241 
Total do Ativo  3.450.933  3.679.001 Total do Passivo  3.450.933  3.679.001 

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 e 2016

(valores expressos em reais)
Nota 2017 2016

Receitas Bruta de Serviços
  Receitas com contrato de gestão  16.734.351  14.765.108 
Receitas Líquidas  16.734.351  15.438.217 
(-) Custos Serviços Prestados
  Custos dos Medicam. e Materiais  (614.507)  (475.652)
  Custos c/Pessoal  (5.054.962)  (4.716.414)
  Custos c/Serviços Terceiros  (10.321.642)  (8.965.994)

 (15.991.111)  (14.158.060)
Resultado Bruto  743.240  1.280.157 
(Despesas) Receitas Operacionais
  Financeiras Líquidas  79.525  145.023 
  Outras Despesas  (394.078)  (312.338)
  Outras Receitas  534.692  673.109 
  Doações/Donativos  64.921  59.703 
  Desp. c/ Deprec. e Amortização  (744.259)  (726.813)

 (459.198)  (834.424)
Resultado Líquido do Exercício  284.042  445.733 
  Transferência para Passivo -    
Subvenções a Realizar

5.1  (284.042)  (445.733)

Resultado do Exercício  -  - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

(valores expressos em reais)
Método Indireto  2017 2016

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:
(A) Resultado Líquido Ajustado

 -  - 
     Depreciação e Amortização  744.259  726.813 
     Provisões de férias e encargos  (5.990)  70.592 
  Receitas Diferidas  (522.924)  (673.109)
     (=) Resultado Ajustado  215.345  124.296 

(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante

     Creditos a Receber  (472.000)
     Adiantamentos  (137.032)  6.154 
     Estoques  12.691  (36.957)
     Despesas a Apropriar  9  778 
(=) Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circu-
lante

 (596.331)  (30.024)

(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo 
Circulante 
     Fornecedores  33.914  17.831 
     Serviços médicos  (21.707)  98.231 
     Obrigações com funcionários  (1.643)  31.998 
     Obrigações sociais  (702)  13.358 

 10.550  25.529 
     Outras Obrigações  (3.608)  916 
     Subvenção a Realizar - Custeio  284.042  445.733 
(=) Acréscimo/Decréscimo do Passivo 
Circulante

 300.846  633.597 

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 
(A+B+C)

 (80.140)  727.870 

2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:
    Baixa de Imobilizado  32.973  - 
Aquisição do Imobilizado  (254.308)  (53.704)

TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN-
TOS

 (221.335)  (53.704)

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2)  (301.475)  674.166 
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO 
DO EXERCÍCIO 

 1.270.245  596.079 

VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO  (301.475)  674.166 
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL 
DO EXERCÍCIO 

 968.770  1.270.245 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

(valores expressos em reais)
Patrimônio 

Social
Resultado do 

Exercício
Total do Patrimô-

nio Social
Saldo em 31/12/2015 0,00 0,00 0,00
Resultado do exercício 0,00 0,00 0,00
Saldo em 31/12/2016 0,00 0,00 0,00
Resultado do exercício 0,00 0,00 0,00
Saldo em 31/12/2017 0,00 0,00 0,00

1 - Contexto operacional: A Irmandade da Santa Casa de Andradina (SP) 

tributação, regendo-se pelos Estatutos Sociais e demais disposições legais. A 

alterou seu Estatuto Social, transformando-se em uma Organização Social de 

2 - Apresentação e elaboração 
As demonstrações contábeis foram 

elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei n. 6.404/76 
e alterações promovidas pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09, que deram início 
ao processo de convergência das normas brasileiras de contabilidade às novas 
regras internacionais de contabilidade. Observamos também os dispostos nas 

Lucro. Descrições das principais práticas contábeis - 3 - Ativos circulantes 
e não circulantes: Os ativos estão demonstrados pelos valores de realização, 
incluindo, quando aplicável, os rendimentos, atualizações e provisão necessária 
para a redução ao seu valor de mercado. 3.1 - Disponibilidades: Composto 

rendimentos auferidos até a data do balanço.
 

Disponibilidades 2017 2016AME ANDRADINA
Caixa 1.428,76 1.896,32
Aplicações 967.341,00 1.268.348,90
TOTAL 968.769,76 1.270.245,22

3.2 – Créditos a receber: Saldo a receber de R$ 472.000,00 (Quatrocentos e 

previsto para pagamento no exercício conseguinte. 3.3- Adiantamentos: 
Refere-se a adiantamentos de salários e férias de funcionários. 3.4 - Estoques: 
Corresponde aos materiais alocados no almoxarifado, avaliados ao custo médio 
de aquisição e que não excede o valor de mercado.                                                                 

ESTOQUES 2017 2016
AME ANDRADINA

Medicamentos 16.851 16.615
Materiais 86.119 96.574
Outros 3.472 5.945
TOTAL 106.443 119.134

3.5 – Despesas a apropriar: Refere-se aos prêmios de seguros do prédio e 
veículo à apropriar. Os bens imobilizados são registrados e 
demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzidos os respectivos 
encargos de depreciação.

Conta Taxa Vr Depr. Saldo liquido
Depr. Original Ac. 12/31/17 12/31/16

Moveis e utensilios 10%  733.388  (532.494)  204.456  266.041 
Maq. e equipamentos 10%  2.861.460  (1.955.127)  1.014.653  1.116.404 
Veiculos 20% 38.457  (38.457)  -  - 
Equip de processamen-
to de dados

20% 507.936  (485.181)  31.781  34.338 

10% 4.141.241  (3.011.258) 1.250.890 1.416.784
Benf. em imoveis de 
terceiros

20% 4.520.940  (4.053.621)  467.319  811.980 

Intangivel
Software 20%  61.851  (44.745)  17.107  29.477 
Total  8.724.033  (7.109.624)  1.735.316  2.258.241 

4 - Passivo Circulante e Não circulante: São demonstrados pelos 

correspondentes encargos e variações incorridos. 4.1 - Fornecedores: 
Refere-se aos fornecedores de materiais e serviços cujos títulos ainda 
não se encontram vencidos. 4.2 - Serviços Médicos: Referente a 

pelo AME Andradina para atendimento dos pacientes. 4.3 - Obrigações 
com Funcionários: Demonstrados nesse subgrupo, os valores dos 
salários dos funcionários a serem pagos no mês seguinte, direito de férias 

repassados. 
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS

2017 2016AME ANDRADINA
Salários e ordenados a pagar 237.290 238.410
Seguro de vida em grupo 87 168
Rescisões contratuais a pagar 2.598
Convênio Amplacard 10.517 8.935
Demais contas 3.622 3.048
TOTAL 251.516 253.159

4.4 - Obrigações Sociais e Fiscais: Refere-se a valores retidos de 
funcionários, fornecedores e prestadores de serviços a título de impostos 

OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS 2017 2016AME ANDRADINA
26.703 27.112
37.998 39.090

6.288 6.294
1.627 1.399

Contribuição confedereativa e assistencial 577
Sub-Total 73.193 73.896

IRRF sobre salários 44.939 50.720
IRRF sobre serviços PJ 18.677 16.178

37.419 26.339
21.339 18.586

122.373 111.823
TOTAL 195.567 185.719

4.5 – Outras Obrigações: Corresponde ao valor a ser repassado a OSS 
Irmandade da Santa Casa de Andradina, referente ao rateio de despesas 
administrativas. 4.6 – Provisões de férias e encargos: Corresponde 
ao saldo da provisão das férias e seus respectivos encargos. 4.7 - 

Ficam registradas nesse subgrupo, na rubrica 
denominada Subvenções a Realizar a diferença entre os valores 
recebidos da Secretaria do Estado e as despesas já realizadas pela 
Entidade. O saldo constante nessa rubrica representa o montante que 
a Entidade ainda tempara realizar no AME Andradina. 4.8 - Receitas 
Operacionais Diferidas: Conforme determinado nas normas brasileiras 

ocorre a realização dos bens, que no caso de imobilizado se dá pela 

mensalmente como receita de subvenções para investimento, em conta 
de resultado, o mesmo valor que contabiliza como depreciação do bem 
imobilizado. 5 - Apuração do resultado: 5.1 - Resultado Líquido do 
Exercício: 
Organização Social da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde, a 
administração da Entidade entende que a diferença entre receitas e 

como resultado de um exercício. Os valores apurados são transferidos 
para conta do passivo, conforme explicitado na nota 4.7, e representa 
uma obrigação da OSS junto ao Ente Público conveniado. 6 - Isenções 
Previdenciárias e Fiscais Usufruídas: São demonstrados a seguir, os 
valores relativos às isenções previdenciárias, como se devido fossem 
gozadas durante o exercício.    

ISENÇÕES - AME ANDRADINA 2017 2016
INSS Cota Patronal 530.160,07 1.109.893,58

1.162.779,21 471.044,22
TOTAL 1.692.939,28 1.580.937,80

  7- Patrimônio Social: Conforme explicado na nota 5.1, a Entidade não 
forma patrimônio social uma vez que transfere os valores pendentes de 
utilização para conta do passivo, demonstrando como obrigação da OSS 
junto ao Órgão Público a qual mantém convênio. 8 - Legislação Fiscal: 

Andradina-SP, 31 de dezembro de 2017.

           Diretor-Presidente          Diretor-Financeiro       CRC - 1SP- 235653/O-0                                                             
CPF: 092.739.258-55      CPF: 031.613.078-87    CPF: 295.811.378-74

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ao Provedor da OSS – Irmandade da Santa Casa de Andradina – AME 
ANDRADINA, Andradina-SP
OpiniãoExaminamos as demonstrações contábeis do OSS – IRMANDADE 
DA SANTA CASA DE ANDRADINA – AME ANDRADINA, que compreendem 
o balanço patrimonial em  e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 

assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas 
explicativas.Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas 
foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a Lei 
6.404/76 e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para 
pequenas e Médias Empresas e Entidades sem Fins Lucrativos de acordo 
com a ITG 2002 e Base para opinião: Nossa auditoria foi 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade,                                      
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 

Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 

Outras 
informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório 
do auditor: A administração da Entidade é responsável por essas outras 
informações que compreendem o relatório da administração. Nossa opinião 
sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da administração 
e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse 
relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, 
nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-
lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com 

ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com 

relatório da administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não 
temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração 
e da governança pelas demonstrações contábeis: A administração é 
responsável pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo com a 
Lei 6.404/76 e com as práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas 
e Médias Empresas e Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a ITG 
2002 e 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou 

evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas 
em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa 
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou 
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 

econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas 

demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta 
a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 

distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de 
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 

· Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas 
circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 

· Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração.

· Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base 
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos 

capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que 

auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou 

Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria 
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, 
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 

                                        Andradina (SP), 14 de Março de 2.018.
ACS América Auditores
Alberto Francisco Costa
CRC 2SP026990/O-2
ALBERTO F. COSTA

Produção Assistencial 2017 - AME Andradina
Tipo de Atendimento 1º Semestre Contratado 

Consultas Médicas 40.200 38.185
Consultas Não Médicas/Procedimentos 
Terapêuticos Não Médicos 

10.200 10.674

Atividade Cirúrgica 2.780 2.755
SADT Externo 5.202 5.848

Tipo de Atendimento 2º Semestre Contratado 
Consultas Médicas 40.200 38.768
Consultas Não Médicas/Procedimentos 
Terapêuticos Não Médicos 

10.200 9.944

Atividade Cirúrgica 2.550 3.828
SADT Externo 5.202 5.640




