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Comunicado
Em conformidade com a Lei Complementar 846, de 04-6-1998
Balanço Patrimonial - Ambulatório Médico de Especialidades "Dr.Osmar Almeida Luz" - Ame Fernandópolis - Irmandade da Santa Casa de Andradina

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE FERNANDÓPOLIS - “DR. OSMAR ALMEIDA LUZ”
(Administrado pela Irmandade da Santa Casa de Andradina) CNPJ (MF) 43.535.210/0010-88
Demonstrações Contábeis

%DODQoRSDWULPRQLDOSDUDRSHUtRGR¿QGRHPGHGH]HPEURGH (valores expressos em reais)

Ativo
Circulante
Disponibilidades
Adiantamentos
Estoques
Despesas a Apropriar

Nota
3.1
3.2
3.3
3.4


282.315
16.366
22.109
3.430


Não Circulante
Imobilizado
(-) Depreciação Acumulada
Benfeitorias Imóv. Terceiros
(-) Amort. Acum. Benfeitorias

3.5

1.504.928
(945.036)
1.355.428
(318.887)


Passivo
Circulante
Fornecedores
Serviços médicos
Obrigações com Funcionários
Obrigações Sociais
Obrigações Fiscais
Outras Obrigações
Provisões de férias e encargos
Subvenção a Realizar - Custeio
Não Circulante
Receitas Diferidas

TOTAL DO ATIVO

TOTAL DO PASSIVO
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
3(5Ë2'2),1'2(0'('(=(0%52'(
YDORUHVH[SUHVVRVHPUHDLV
Método Indireto

'$6$7,9,'$'(623(5$&,21$,6
(A) Resultado Líquido Ajustado
6XSHUiYLW'p¿FLW
100.793
Depreciação e Amortização
Provisão de Férias e Encargos
189.173
Receitas diferidas
(100.603)
(=) Resultado Ajustado


Nota
4.1
4.2
4.3
4.4
4.4
4.5
4.6
4.7

4.8


6.827
151.573
116.727
28.712
20.380
5.988
189.173
(195.160)

1.596.433



'HPRQVWUDomRGRVUHVXOWDGRVSDUDRVSHUtRGRV¿QGRHP
GHGH]HPEUR
(valores expressos em reais)
Nota

Receita Bruta de Serviços
Receitas com Contrato de Gestão

2.307.600

(-) Custo dos Serviços Prestados
Custos dos Medicam./Materiais
Custos com Pessoal
Custos com Serviços Terceiros

(59.805)
(1.204.466)
(1.160.876)

6XSHUiYLW'p¿FLW2SHUDFLRQDO%UXWR

  

(Despesas) Receitas Operacionais
Financeiras Líquidas
Outras Despesas
Outras Receitas
Doação/Donativos
Despesas com Depreciações
6XSHUiYLWRX'p¿FLWGRH[HUFtFLR
Transferência p/ Passivo Subvenções a Realizar

20.520
(75.522)
100.627
4.169
(100.793)
 


5.1
168.545
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMONIO SOCIAL
3(5Ë2'2),1'2(0'('(=(0%52'(
5HVXOWDGRGR([HUFtFLR
YDORUHVH[SUHVVRVHPUHDLV
Patrimônio Superávit/ Patrimônio $VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
Social
'p¿FLW
Liquido
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS
([HUFtFLR
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
6DOGRHPGHMXOKR
Ao Provedor da IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA – AME
FERNANDÓPOLIS (SP). CNPJ: 43.535.210/0010-88. Fernandópolis-SP.
Resultado do Exercício
2SLQLmRExaminamos as demonstrações contábeis da IRMANDADE
6DOGRGH'H]HPEUR
DA SANTA CASA DE ANDRADINA – AME FERNANDÓPOLIS, que
compreendem o balanço patrimonial em GHGH]HPEURGH e as
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante
respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio
Adiantamentos
(16.366)
correspondentes encargos e variações incorridos. ±)RUQHFHGRUHV VRFLDO H GRV ÀX[RV GH FDL[D SDUD R H[HUFtFLR ¿QGR QDTXHOD GDWD DVVLP
Estoque
(22.109)
Refere-se aos fornecedores de materiais e serviços cujos os títulos como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas
Despesas Antecipadas
(3.430)
ainda não se encontram vencidos.
explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante

 ± 6HUYLoRV 0pGLFRV Referente a valores a serem pagos a título referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes,
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante
de honorários aos médicos contratados pelo AME Fernandópolis para D SRVLomR SDWULPRQLDO H ¿QDQFHLUD GD IRMANDADE DA SANTA CASA
Fornecedores
6.827
DE ANDRADINA – AME FERNANDÓPOLIS em 31 de dezembro
atendimento dos pacientes.
Serviços médicos
151.573
±2EULJDo}HVFRPIXQFLRQiULRVDemonstrados nesse subgrupo, GH  R GHVHPSHQKR GH VXDV RSHUDo}HV H RV VHXV ÀX[RV GH FDL[D
Obrigações com Funcionários
116.727
os valores dos salários dos funcionários a serem pagos no mês seguinte, SDUD R H[HUFtFLR ¿QGR QHVVD GDWD GH DFRUGR FRP DV SUiWLFDV FRQWiEHLV
Obrigações Sociais
28.712
direito de férias adquiridos pelos funcionários e seus respectivos adotadas no Brasil. %DVH SDUD RSLQLmR Nossa auditoria foi conduzida
Obrigações Fiscais
20.380
encargos trabalhistas e diversos valores descontados da folha de de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Outras Obrigações
5.988
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão
pagamento que serão repassados.
Subvenções a Realizar
(195.160)
descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante

pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERAC. (A+B+C)

em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes
AME FERNANDÓPOLIS
SUHYLVWRV QR &yGLJR GH eWLFD 3UR¿VVLRQDO GR &RQWDGRU H QDV QRUPDV
'$6$7,9,'$'(6'(,19(67,0(1726
Salários e Ordenados a Pagar
116.726,70
SUR¿VVLRQDLV HPLWLGDV SHOR &RQVHOKR )HGHUDO GH &RQWDELOLGDGH H
Aquisição do imobilizado no período
(190)
TOTAL

cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas
727$/'$6$7,9,'$'(6'(,19(67,0(1726

 ± 2EULJDo}HV 6RFLDLV H )LVFDLV Refere-se a valores retidos de QRUPDV$FUHGLWDPRV TXH D HYLGrQFLD GH DXGLWRULD REWLGD p VX¿FLHQWH H
9$5,$d2'$6',6321,%,/,'$'(6  

funcionários, fornecedores e prestadores de serviços a título de impostos apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que
DFRPSDQKDP DV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV H R UHODWyULR GR DXGLWRU
SALDO DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO
e contribuições, que a Entidade deverá recolher em 2018.
A administração da Entidade é responsável por essas outras informações
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO

que compreendem o relatório da administração. Nossa opinião sobre as
SALDO DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO

OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS

demonstrações contábeis não abrange o relatório da administração e
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
AME FERNANDÓPOLIS
não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse
Inss a Recolher
11.711,57
1RWDV([SOLFDWLYDVjV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV
relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis,
([HUFtFLR)LQGRHPGH'H]HPEURGH
nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazêFgts a Recolher
12.382,90
(Em reais)
lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente
Pis s/ Folha Pagto a Recolher
1.717,06
 ± &RQWH[WR 2SHUDFLRQDO O AMBULATÓRIO MÉDICO DE
com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na
Inss PJ a Recolher
2.900,64
auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante.
ESPECIALIDADES DE FERNANDÓPOLIS – AME FERNANDÓPOLIS
TOTAL

Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção
p XPD ¿OLDO GD ,UPDQGDGH GD 6DQWD &DVD GH$QGUDGLQD 63  VHQGR XPD
relevante no relatório da administração, somos requeridos a comunicar
HQWLGDGHFLYLO¿ODQWUySLFDHEHQH¿FHQWHVHP¿QDOLGDGHOXFUDWLYDLPXQHGH Irrf s/ Salários a Recolher
11.517,07
esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades
tributação, regendo-se pelos Estatutos Sociais e demais disposições legais. Irrf s/ Serviços PJ a Recolher
2.156,40
GDDGPLQLVWUDomRHGDJRYHUQDQoDSHODVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
$ (QWLGDGH WHP FRPR ¿QDOLGDGH SUHVWDU DVVLVWrQFLD PpGLFD H KRVSLWDODU
6.703,64
A administração é responsável pela elaboração das demonstrações
VHQGR WDPEpP 4XDOL¿FDGD FRPR 2UJDQL]DomR 6RFLDO GD ÈUHD GD 6D~GH 3LV&R¿QVH&VOOD5HFROKHU
contábeis de acordo com a Lei 6.404/76 e com as práticas contábeis
3,25
Em 01 de julho de 2017, foi celebrado o Contrato de Gestão Processo Nº Iss a Recolher
adotadas no Brasil para pequenas e Médias Empresas e Entidades sem

001.0500.000.017/2017, entre a Secretaria de Estado da Saúde do Estado TOTAL
Fins Lucrativos de acordo com a ITG 2002 e NBC TG 1000, e pelos
de São Paulo e a Organização Social de Saúde - Irmandade da Santa  ± 2XWUDV 2EULJDo}HV Corresponde ao valor a ser repassado a
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
Casa de Andradina, para regulamentar o desenvolvimento das ações OSS Irmandade da Santa Casa de Andradina referente ao rateio de
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante,
e serviços de saúde na $PEXODWyULR 0pGLFR GH (VSHFLDOLGDGHV GH despesas administrativas.  ± 3URYLV}HV GH )pULDV H (QFDUJRV
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das
)HUQDQGySROLV63±$SUHVHQWDomRHHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV Corresponde ao saldo da provisão das férias e seus respectivos demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação
¿QDQFHLUDV $V GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV IRUDP HODERUDGDV GH DFRUGR encargos.  ± 6XEYHQo}HV D UHDOL]DU Ficam registradas nesse da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando
com as práticas contábeis aplicáveis no Brasil e normas e procedimentos subgrupo, na rubrica denominada Subvenções a Realizar, a diferença aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional
técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) para entre os valores recebidos da Secretaria do Estado e as despesas já e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis,
PME e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas a Entidades sem realizadas pela Entidade ainda tem para realizar no AME Fernandópolis. a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar
Fins Lucrativos de acordo com a ITG 2002 e NBC TG 1000, e também em  ± 5HFHLWDV 2SHUDFLRQDLV 'LIHULGDV Conforme determinado nas suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar
conformidade com a Lei nº 6.404/ D ¿QDOLGDGH GHVWDV GHPRQVWUDo}HV QRUPDVEUDVLOHLUDVGHFRQWDELOLGDGHHVSHFL¿FDPHQWHQD1%&7 o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da
individuais, segregada do balanço da Irmandade da Santa Casa de Subvenção e Assistência Governamentais, as subvenções destinadas Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo
$QGUDGLQD H SDUD DWHQGLPHQWR GD H[LJrQFLD GD 6HFUHWiULD GH (VWDGR a investimentos, deverão ter o seu reconhecimento em contas de de elaboração das demonstrações contábeis.Responsabilidades do
H6D~GHGH6mR3DXOR'HVFULo}HVGDVSULQFLSDLVSUiWLFDVFRQWiEHLV resultado, conforme ocorre a realização dos bens, que no caso de DXGLWRUSHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVNossos objetivos
±$WLYRVFLUFXODQWHVHQmRFLUFXODQWHVOs ativos estão demonstrados imobilizado se dá pela depreciação ou alienação do bem. Desta forma, são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas
pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável os rendimentos, a Entidade reconhece mensalmente como receita de subvenções para em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente
atualizações e provisões necessárias para a redução ao seu valor de investimento, em conta de resultado, o mesmo valor que contabiliza se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo
mercado.  ± 'LVSRQLELOLGDGHV Composto do caixa, contas correntes como depreciação do bem imobilizado.  ± $SXUDomR GR UHVXOWDGR nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas,
EDQFiULDV H DSOLFDo}HV ¿QDQFHLUDV DFUHVFLGDV GRV UHQGLPHQWRV DXIHULGRV ±5HVXOWDGR/tTXLGRGR([HUFtFLRPor se tratar de um Contrato de não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
até a data do balanço.
*HVWmR¿UPDGRHQWUHD2UJDQL]DomR6RFLDOGH6D~GHHD6HFUHWDULDGH distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes
Estado da Saúde, a administração da Entidade entende que a diferença de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente
DISPONIBILIDADES
entre receitas e despesas reconhecidas no exercício corrente, não deve RXHPFRQMXQWRSRVVDPLQÀXHQFLDUGHQWURGHXPDSHUVSHFWLYDUD]RiYHO

AME FERNANDÓPOLIS
ser apresentado como resultado do exercício. Os valores apurados são as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
Caixa
919,57
transferidos para conta do passivo, conforme explicitado na nota 4.7, e demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo
representa uma obrigação da OSS junto ao Ente Público. ±,VHQo}HV com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos
Bancos
3UHYLGHQFLiULDV H )LVFDLV 8VXIUXtGDV São demonstrados a seguir, MXOJDPHQWR SUR¿VVLRQDO H PDQWHPRV FHWLFLVPR SUR¿VVLRQDO DR ORQJR GD
Aplicações
281.395,71
os valores relativos às isenções previdenciárias, como se devido fosse, auditoria. Além disso:
TOTAL

x ,GHQWL¿FDPRV H DYDOLDPRV RV ULVFRV GH GLVWRUomR UHOHYDQWH QDV
gozadas durante o exercício.
±$GLDQWDPHQWRVRefere-se a adiantamentos de férias a funcionários.
demonstrações contábeis, independentemente se causada por
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria
ISENÇÕES

ADIANTAMENTOS
em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria
AME FERNANDÓPOLIS

AME FERNANDÓPOLIS
DSURSULDGD H VX¿FLHQWH SDUD IXQGDPHQWDU QRVVD RSLQLmR 2 ULVFR GH
Inss - Cota Patronal
251.111
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior
Adiantamento de Férias
15.845,26
&R¿QV
73.092
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato
Adiantamento a Fornecedores
520,84
TOTAL

GH EXUODU RV FRQWUROHV LQWHUQRV FRQOXLR IDOVL¿FDomR RPLVVmR RX
TOTAL

representações falsas intencionais.
±3DWULP{QLR6RFLDOConforme explicado na nota 5.1, a Entidade não
 ± (VWRTXHV Corresponde aos materiais alocados no almoxarifado, forma patrimônio social uma vez que transfere os valores pendentes de x Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados
avaliados ao custo médio de aquisição e que não excede o valor de mercado. utilização para conta do passivo, demonstrando como obrigação da OSS
nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião
junto ao Órgão Público a qual mantém contrato. ±/HJLVODomR)LVFDO
VREUHDH¿FiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD(QWLGDGH
ESTOQUES
2V UHJLVWURV FRQWiEHLV ¿VFDLV H WUDEDOKLVWDV HVWmR VXMHLWRV DR H[DPH x Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a

AME FERNANDÓPOLIS
GDV DXWRULGDGHV ¿VFDLV FRPSHWHQWHV GXUDQWH SUD]RV SUHVFULFLRQDLV
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações
Medicamentos
2.279,28
YDULiYHLVFRQVRDQWHVDOHJLVODomRHVSHFt¿FDDSOLFiYHO
feitas pela administração.
Materiais
19.830,12
Fernandópolis-SP, 31 de dezembro de 2017.
x Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base
TOTAL

contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de
)DELR$QWRQLR2ELFL 'RJODV(GHQ7DOKDYLQ -HႇHUVRQGH/LPD6RXVD
auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a
Diretor Financeiro
CRC-1SP272688/O-6
±'HVSHVDVDDSURSULDURefere-se ao prêmio de seguros do prédio e do Diretor Presidente
HYHQWRV RX FRQGLo}HV TXH SRVVDP OHYDQWDU G~YLGD VLJQL¿FDWLYD HP
031.613.078-87
294.928.938-00
veículo a apropriar. ±,PRELOL]DGROs bens imobilizados são registrados 092.739.258-55
relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se
e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzidos os
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção
respectivos encargos de depreciação.
3URGXomR$VVLVWHQFLDO$0()HUQDQGySROLV
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV RX LQFOXLU PRGL¿FDomR HP QRVVD RSLQLmR
Conta
7D[D Vr. Original Trans. Vr. Original Depr. Acumu.
Saldo Líquido
VHPHVWUHGH
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão
Móveis e Utensílios
10%
175.677
190
175.867
(107.542)
68.325
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de
Máquinas e Equipam. 10%
3.503
3.503
(1.947)
1.556
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a
/LQKDGH&RQWUDWDomR
Contratado
5HDOL]DGR
Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
Veículos
20%
47.000
47.000
(47.000)
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito,
Consultas Médicas
15.510
13.949
Equip. Proc. Elet. Dad. 20%
217.842
217.842
(215.567)
2.275
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das
Equip. Médicos
10%
1.060.716
- 1.060.716
(572.980)
487.736
FRQVWDWDo}HVVLJQL¿FDWLYDVGHDXGLWRULDLQFOXVLYHDVHYHQWXDLVGH¿FLrQFLDV
Consultas Não Médicas
3.000
3.182
Benfeit. em Imóv. Terc. 4%
1.355.428
- 1.355.428
(318.887)
1.036.541
VLJQL¿FDWLYDV QRV FRQWUROHV LQWHUQRV TXH LGHQWL¿FDPRV GXUDQWH QRVVRV
TOTAL

 


trabalhos.
Cirurgias Ambulatoriais
1.044
947
Araçatuba (SP), 06 de março de 2.018.
ALBERTO F. COSTA
 ± 3DVVLYR &LUFXODQWH H 1mR &LUFXODQWH São demonstrados pelos
SADT Externo
4.440
4.142
Contador CRC - 1SP164292/O-0
valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos

