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Demonstrações Contábeis

BALANÇO PATRIMONIAL PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017
(valores expressos em reais)

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ao Provedora da OSS – IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA 
AME PROMISSÃO - Promissão - SP
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da OSS – IRMANDADE DA SAN-
TA CASA DE ANDRADINA – AME PROMISSÃO, que compreendem o balanço patri-
monial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, 

data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicati-
vas. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam ade-

OSS – IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA – AME PROMISSÃO em 31 

Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais nor-
mas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações   contábeis”.   Somos   independentes    em    relação    à    

fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstra-
ções contábeis e o relatório do auditor:

nis-

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade 

de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso co-
nhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma 
relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante 

nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governan-
ça pelas demonstrações contábeis: 
das demonstrações contábeis de acordo com a Lei 6.404/76 e com as práticas con-

ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contá-
beis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

-
liação 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 administra-
ção pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela 
governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do pro-
cesso 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 

segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 

dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacio-

-

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

de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para pla-
nejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o 

-
mativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dú-

Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 

mais se manter em continuidade operacional.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros as-

Araçatuba (SP), 04 de março de 2.019.

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017

(valores expressos em reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O PERÍODO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017

(valores expressos em reais)

OSS – Irmandade da Santa Casa de Andradina – AME PROMISSÃO

1 - Contexto operacional:
-

gendo-se pelos Estatutos Sociais e demais disposições legais. A Entidade tem como 

Social, transformando-se em uma Organização Social de Saúde. Em 27 de dezem-

 2 - Apresentação e elaboração das demonstrações 

de Contabilidade aplicadas a Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a ITG 

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 redu-
ção ao seu valor de mercado.3.1 – Disponibilidades: Composto pelo caixa, contas 

3.2 – Créditos a Receber
360.000,00 (Trezentos e Sessenta Mil Reais), proveniente do Contrato de Gestão – 

3.3 - Adiantamentos -

negociação acordada entre as partes.

3.4 - Estoques

aquisição e que não excede o valor de mercado.

3.5 - Despesas a Apropriar
3.6 - Imobilizado: Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabil-
mente pelo custo de aquisição, deduzidos os respectivos encargos de depreciação 
de acordo com a vida util estimada do bem.

4 - Passivo Circulante e Não Circulante: São demonstrados pelos valores conhe-
cidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e 
variações incorridos.
4.1 - Fornecedores
ainda não se encontram vencidos.
4.2 - Serviços Médicos

4.3 - Obrigações com Funcionários: Demonstrados nesse subgrupo, os valores 
dos salários dos funcionários a serem pagos no mês seguinte e diversos valores 
descontados da folha de pagamento que serão repassados.  

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

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 – Férias e Encargos a Pagar -
ridas pelos funcionários e seus respectivos encargos trabalhistas.
4.7 – Receitas Operacionais Diferidas: -

-
vernamentais, as subvenções destinadas a investimentos, deverão ter o seu reconhe-
cimento em contas de resultado, conforme ocorre a realização dos bens, que no caso 
de imobilizado se dá pela depreciação ou alienação do bem. Desta forma, a Entidade 
reconhece mensalmente como receita de subvenções para investimento, em conta 
de resultado, o mesmo valor que contabiliza como depreciação do bem imobilizado. 
5  - Patrimônio Líquido - (a) Patrimônio Social - 

(b) Resultado do exercício – 

novecentos e quatorze reais). O resultado apurado será incorporado ao patrimônio 
social. 6  - Receitas: As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime 
de Competência, e são proveniente de convênio com secretária de saúde do estado de 
São Paulo. 7 - Despesas: As despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de 

8 -  Isenções Previdenciárias e Fiscais Usufru-
ídas: São demonstrados a seguir, os valores relativos às isenções previdenciárias e 

9 – Legislação Fiscal 
-
-

Promissão-SP, 31 de dezembro de 2018.

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMONIO SOCIAL
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017

(valores expressos em reais)
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