
48- São Paulo, 129179) Oiario Oficial Empresarial sábado, 27 de abril de 2019

conOnuação ',A Auto Avaliar optou pela divulgação de inlormaçoes Controladora Consolidado OEBITDAdoAutoAvakarem31/l2i2olopodeserconciliad0000toresultado
sobre o EBITDA- (LAJIDA- lucro antes dc juros, impostos, depreciação. 20182017 operacional da segointe forma Controladora Consolidado

amortização) para os ieveshdorcs, analistas firranoeiras e o público Receita operaciorial lIquida 35180 20.496 35.456 20.496 2018 19)1 2098 2017

em geral, as analisarem seu desempenho operacional especialmeere
Cuslo dos produtos vendidos e Resu6ado antes do IR e da CSSL 1.954 3.559 1,954 3.059

para permi6r a comparabilidade de seu desempenho com o de outras serviços Izestados 121.513) (r2.9031 121.539) 112.963) Despesan(receilas( financeiras liquidas 1313) (54) (320) (54)

companhias que atuam no mesmo setor, O EBITDA não deve ncr analisado Despesas vendas.r' Depreciação e amortização 727 543 720 543

inaladamenle lam coco nobsblu' dd d d
germs e adnninislraSvus' -..,- 7.878) 4.0061 )t2.2031 (4.006) Renv6ado nqu/ealãncia patrimonial _d,id9.,,_,,,jjdb,...............o

I m I Eq d V d co I dcad d
Resultaded eq tu tenc pal m ir I 4148 EBITDA

performance. O EBlTDAdaAutoAoaliar em 31/12/2018 apresenta-se da
-

Diretoria

I I m EBITDA 0515404806104048
DIM Adm

As Demonstrações completas e relato/o de revisão limitado sobre an Demonstrações Coirtãbeís Cen6rp Consolteria Contábil LIda - CRC: 2SP O1423OIO-3

emitido pela Jade Serviços Contábois Ltda, oncontram-se a disposição da sede da Auto Avaliar. Vagner Lopen do Lima - CRC: ISP 234255/0-9

SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence a0e

CNPJ 561.699.507/S0l2-45

Neto da Admlniotracão
Em complemento às Demoonlroçbes Covtãbeis Consolidados do SPDM - Assoniação Padiola para o Deoenooloimento da Medicina, das guam /aznm patton Parecer do Conselho Fiscal da SPDM, o Parecer da Assembleia dos

Associados da OP/3M e o Relatório dos Auditores Independentes, estamos enoumnhando os Demonstrações Contâbeis Individuais do unidodo gerenciuda: SPDM - Associação Paulista para o Desoncotnimento da Medicina -

Hospital Municipal Dr. J056 de Carvalho Florence. As Atas do Rouniões como Parecer sobre o aprovação das contas e demonstrativos contdbeis emitidos polo Conselho Fiscal dv SPDM. Assembleia Geral do Associados da

SPDM o Parecer do Auditoria Indepondente, serão publicados am conjunto com vu Demonstroções Ccntdbois Consoidedas do SPDM, até 30/04/2019. São Pauto. 28/02/20t0.

Prol. Dr. Ronaldo Remes Laranjeira - Direlcr-Presrdenle da SPDM

ComparatIvo das Balanços Petrlmnnlols - Exercício encenados em Si de Doznn,bm - Valores em Reals Certrparallvo doa Demnnslrnç085 de Resoftadno dos Podados

Ativo 2018 2017 Passion 2010 2097 , ExercIdos encerrode, em 31 da Dezembro -Valores em Reais

Ativo Cima/ante 144.000181,71 319033.007,79 Passion Circulante 143.863083,08 318.638,555,57 Receitas 2018 2017

Ca/na e Equivalentes de Cabo 2,422,621,31 1.486.107,69 Fornecedores (Neta 3.8) 6.722,667,68 5,530.373.20 ReoeOes Operacionais som Restrições
Benson conta movimento (Nota 3.1) 5.155,48 3,00 Serviços de Terceiros Receitas Bruta com Prestações de Serviços com Restrições

Apliçoçóes Financeiras (Nota3.2( 2.417,465,83 1.486.104,69 Peusca Flsico/Juridica (Nota 3.9) 10,516.084,02 Sf63.697,38 PreleiruraSãoJcsd Campos -

Contas a Receber 138.711,728,56 315,978,204,11 Saláricsapagar(Nota3.1S( 4.300.378.20 4.372.179,42 RecoluçãoTG 07(Rl(:(Neta 5.1) 168,517.840,56 109.840.741.69

Vs/ores a Receber - Preleituru Muno/paI Contribuições a recolhnr (Noto 3.11) t .424.450,42 1.549.266,93 Outras Recairas 477,388.68 134,324,01

São José Campos (Nota 3.3.2( 96.661.507.80 272.444.894.26 Provisão da lónias (Nata 3.12) 9,515.242,35 0.213.776,04 Financeiras ' 50.496.32

Valores em Negociação - Provisão do FGTS sobre lOdos (Nota 3.121 721.189,32 73u.514.78 Desconto Recebidos ' 15.584,74

Contratu/Convõnio (Neta 3,3.3( f 8.825.735.83 18.825.735,93 Esõmotivo do Rescisão Doações Recebidas (Nota 5.3) - 57,325.02

Estimativa dc Rescisão Contratual (Nela 3.3.4( 28,602,81 5,30 27,880,008,04 Isenção usufruido (Nota 0.01 20.401.888,8v

Contrutuel (Nota 3.3,4) 23.224.484,83 24.707.473,92 Impostos a recolher (Nota 3.131 1.403.021,68 r.340.833,21 Isenção unurruidu.

Outras Crõditas 917.137,00 983.13t,13 ObrigvçõesTribvtórias(Nofa3.14( 251.959.88 209.106.25 INSSServiçon Próprias lNola5.5( - 22.527,373,20

Antecipações salariais (Nota 3.4.1( 21.231.28 16.168.92 Empréstimo e luncionório Isenção usufruido-

Avteoipaçãodelérics(Neta3.4.2( 565.211,85 536.864,47 Lei fç.820/03(Nota3.15) 313.284,22 288.318.31 I0555orviçosTerceiros)Nnta5.s(
- 2.330.111,30

Outros créditos e odiantamenlos)Nota3.4.3( 284.10 7.650,04 õcordoTrabelhinlva Pagor(Neta 3.16) 214,057,02 41.071.85 Isenção uscfrvidu-COFINS(Nota5.5( - 5.098.402,22

Depóoito judicial (Nota 3.4.4) 210.444.81 311.059,01 C000õnios Públicos lrubulhosVoluntónias (Nota 6.5.11 1 37.479.11 127.604,07

Ad/avIamentos (Nota 3.4.5( 124.965.42 110.581,80 a Reoçzcr )Note 3.17( 81.952.143.50 257.443.219.41 (=1 Recolta com Restrições 108.594.597,24 200,302.903,32

Despesas Pagas Antecipadamecta 9.044,61 9.877,19 Outras Cantos a Pegar (Note 3.te( 1.835.630.36 891.273.98 (-ci Outras Recoitos com Restrições 1.799,180,81 -

Prêmios de seguros noutros a vencer (Noto 3.5) 9.544,01 9.077,19 Mutariais de Terceiros Outras 9000880 1.523.327.01 -

Estoques 2.025.009.67 1.376.687,67 em nosso poder (Nota 4.3( . 417,22 Descontos Recebidos 5.1 85.99

Eatoque Muieriais Passive não Circulante 5.834.716.05 8,848.624.25 Doações Recebidos 230.711,81

Medisemontos Nutri0ãa (Nota 3.0) 2.025.009.67 1.376.687.67 Provisão de Despesa () Receita Liquida com Restrições 209.353.787.05 200,302,963,32

AtIoo nãa Circulante 5.611.697,22 9.653.373,03 Processos Cloeis (Nota 4.2) 75.450.00 627.327,50 (( Caotoa Serviços Prestados

Ativo lmoõilizodo - Provisão da Despesa com Restrição t69.438.877,48 168.715,748.60

Bens deTerceiros (Neta 3.7) 5.611.697,22 5.653.373,03 Procensoslrabulhistes (Neta 4.2( 147.560,03 507.924,22 Serviços - Passool Próprio 79.242.427.30 08.110.574,27

-Bens Móvois 19.541.563.12 18.404,512.75 Obrigações - Bens Serviços. çcroeiros P. Fisivu 12.763.559.53 ft.000.S57.çd

Aluste vida Cr51 - borro leroeiroo- Móveis de terceiros (Nota 3.7) 19,541.563.12 18,494.512,75 Serviços -Terceiros P.Junldica 28.747.755,19 27.022,259.04

Hospital Carvalho Florence(Nnta3.7.1( (13.920,065,90) (12.841.139.72) Ajustesvida útil c005õmrca - Bonn Manutançãxe Coonervução 2.930.003.48 828,808,86

Total do Atice 149,697.708,93 325.487.150,82 Móveis de terceiros (13.929.865,90) (r2.841.f 39.72) Mercadorias 23.100,097.25 20.709.583.40

Cemsparatina dos Demestroções dos Ftases de Calca Patrimõnio Liqoido - - Custos dc 9ons Permaventos 71 7.369.28

Eervcicies oncorradao em Si de Dezembro .Vcisres em Reals Renuliado do Ecerclcio - ' Trabalhos çvluntãrios (Nota 5.B.1( 1 35.229.22 118.898.22

Poãoçbao
, , , ,

_

,

2018 2517 Total de Passivo e Palrimõnio Liquida 149.697.708,93 320.487.180,82 Isenção usufruida 21.097.436.23 -

Floaos decalca das atividades operacionais Comparot(vo da Demnssiração daVatnr Adlolnnada Tributos - 621.75
Resultodos do euorcicio/periodo - Eearclctce encerrados em 31 dc Dezembre -Valores em Reals Isenção usulruide.

Variações nos ativas e passi006 çpeçião 2910 2017 (NOS Serviços Própóos (Nota 0.5( - 19.844.333,80

(Aumento) Redução em conies a receber 177.266.475,õs(173.419.033.85( 1 - Receitas 200,340.630,00 200,227,882,26 Isenção osuiruidu -

(Aumento) Redoção Outros Créditos 69.993,67 . 1.1) Prestação de serviços 169.132.708.35 170.074.346.36 lOSS SorviçosTeroeinos (Nota 5.5)
- 2.330.111.39

(Aumenta) Redução Despesa Antesipeda 132.50 - 1.2) Outras Reoeitas 1.754.038.82 101.649.03
1=) uaOo na DéEcit

(Aumento) Reduçãaom estoques (648.799.221 378.055.95 1.31 Isenção usulruida sabrecontr/buiçõe529.401.800.69 29.961.886,97 Brut000m Reatriqãas 30.914.909,97 31.I87.2t4,52

Aumento (Redução) emlornecedores 2.212.876.76 1.011.840.74 2- Insumes Adquiridos do (-(Despesas Operacionais
Acmevto (Redução) nas doações Terceiros (inclui ICMS 0 P9 70.140.842,04 62.303.07t .34 com Reslniçõco (neta 5.4( 30.914.909.57 31.007.214,02

e suboenções/Cantrato Gestão (175.449.202,151 173.085.071.67 2.21 Custo das mercadorias utilizadas Serviços - Pessoal Próprio 15.157.855.72 f 5.514.706.70

Aumonto (Rodução( encantas nos preciuções 23.199.007.25 25.602.040,20 Somiças -Terceiros P. Juridico 5.297.543.01 S.457.608,t4
a pagureprocisõos (2.510.963,471 173.005.071.67 2.31 Seroiçadoterceiros e outros 44.084.209,31 41.192.667.66 Manutençõoe Canservoçõo 745.430.87 780.586,12
Aumento (Redução) do Bens deTerceinos (41.675,81) )650.106,oa) 2.4( Perde/ Recuperação do odores aõoos 1.047.050,37 514.717,57 Mercadorias 364.912,57 680.859,87

Disponibilidades liquidas geradas pelas 2.51 Outros 1.216.405,91 73.637,83 Financeiras 49.016.58 134.098.40

(aplicadas eas) atividades operacionais 094.837,81 405,006,40 3 -Valor Adicionada Bruto (r-2( 130,201.703,22 r37.044.olx.n2 Deopesus Ovos Pormasentos 329.601.09 -

Flauos do calco doo atividades do inoestimentas 4 -Retenções - -

Tribo/os 27.952.16 31.432,50

(-( Adiçõv de Bess de Terceiros 41.675,81 650.100.00 s -Valor Adicionade Liqoido lser'r5o Usulruida 7.764.452.66

Disponibilidadesliqoidasgeradaspelos ProdoeidupelaEntidade(3-4( 130.201.703,22 1 37.044.610,82 i.1oLtras Desp0505 r.r7S.77r.02 t.i0S.175,52

(aplicadas nas) atividades do icoestimnntes4l.B7B,Ot 600,106,08 6 -Valor Adicionado (-( lsesçõo usutivida.

Fluvos de cuioa duo atividados de Onanciamento Recebida emlrznslarHncia 8,150.55 70.081,06 (NOS Seroiços Próprias (Nela 5.s( ' 2.693.039,40

Empréstimos tomadas . - 6.1) RevelIas Ileasceiros 5.150,99 75.081,56 I.) Isenção usutruida - COFINS (Neta 5-51 . 5.058.402.22
Aumento (Reduçãa( Calco e 7 -ValorAdiciocadeTetal (5cc) 136,206.944.21 137,019.081,08 (-(Trebo)hosVoluntõnioo (Neta 5..1) 2.249.89 8.700.45

Equivaleotcs de Ceiva 936.513.62 1.OsS.t72,Os o - Distribuição do Valor Adicionada 130.205.944,21 137.019,091,98

No inicio do penedo 1.486.107,69 430.035,13 8.1( Pessoal noecangos 94.537.000.13 101.757.895.64 (v( Soperitoit do Ecerclcie
Na final do parlodo 2.422.621,31 1.406.107.69 8.2( Imposlon. loaus coseinibuições 27.052,10 32.054,26 com 005tri ões (Neta 6) - -

Notas Eaplicat'ezss Os Demonstrações Costõbais cm 31110(2910 82817 8.31 Juros 8.381,09 61,006,57 -

d do com I o vol r sseen.

Çoçjeoto(2p_eraninnal. Ncrmase Conceitos Gerais Aetinades nas De- 1.41 Aluguõis 6.170.915.34 6.107.004,84 I r ii t docon
- '

t t t 'o cedi.

monstreçõco Ccntãbeis A Entidade, SPDM -Asneciaçãn Paulista parc 0.0) Iceeção usulruid850brecanlribuições29.461.088.89 29.001.886,07 menlo revrla em lvordcontrutvnte enãodaSPDM,
8 1

o Desenvolvimento da Medicina e vms A5500raçua civil sem liso (ucrati- 8.61 (Delicit I Superuoit da Exercicio - -

Institui ão Ti e do Rentabilidade Saldo em

vos, de natureza lilantrópica, reconhecido de utilidade púbçca esluduel e remem arligos da Lei e' 0.404/70 em aspectos relalivos a elubciuçao o Soul-
F'' A lie

-

T oat 31/12(2010

muecipal. rospecõoameste pelos decretos s 57.925, do 04/03/1900. gação dos domonvtraçõvs Financeiras. A SPDM elaborou sues demonstra-
co Bradeoca S/A CDB TAXNPCT S000 241728509

40103 d 17/05/1962 A SPDM m Ir ç II I p q à so ç m b rv p I I b é I d B I I I
S d S/A FtC 033 20074
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jotivo a manulonçõo do Hospital São Paulo (HSP(, Hospitol lJniveroitõrio da Oelberações de Comissão de Valores Mobiliários (COM) e outras Normas
°° 500 000irt5a me I em conta P

Universidede Federal do São Paulo (UNIFESP(. bem como oulros honpilais, emiTidas pelo Conselho Federal de Conlabilidado (CFC( aplicúcel bs Enlida- quanto nua iurilizndcv para o custeio da untdude çnfenciado. Os reridimert-

cenlrco de assistõncio e unidudes aSno. Unidede Gerennivda - Filial çgs des sem Fins Lucralivos. o Ron. CFC N° t.4u0/r2 - hG 2002 )Rrl - En/iOu-
tossobre oplicaçaes inanceiras coo reconheci os como eceilas rvavcei-

Jose dos Camcos-SP: O Hospital Municipal Dr. José de Curculho Florence do som Finalidade da Lucros a qual estabelece orõérios e procedimentos
tas no flesuçado a ni u o. otransleri os peru a oovla assiva eflO-

é rvlerénciu em asoiclõsciu hospitalar de média aRa compleoldado. com én- especiScas do evaFiação, da recenhecimenlo das transações o variações
mInada Conoeniosi 0v/ratos u coa 5 Ova iZ,or. en con ormi a cosmo

1050cm urgência o emergãncia na cidade de São José dos Campos-SP. Re- patrimosias. dc estraturaçSo das demonslrações contóbeis e as informa.
Item 29 da N C 07 2u000çuv e Assisteneiu 000ieamev a.

giãoVelodo Paraíba e Litoral fldorte.Sendopatrimõnio hospilaipúblico, cum- ções minimas aserem divulgados em votos naprvutious de entidade sem 5.
2018 tais valores tepresenram a montante de RS 112.205,21.3.3.- on es

pm a todos zelar, preservar ode/coder os Pacienles, seu atendimento e gra- validade de luoros. Li ma(idadaaurjlnçzogntak soltL
-neber A praricu cenlabil adoloda o pelo regime da compelencia para cc.

luito e 100% SUS. Em 25/07/2006 ai lirmadopurceria esSe a Prelo:tura Mu- cão 1.330/11 INBC ITO 2000}t As domonotrações conlóbeis. ivv/uindv os gisiro das rvutaçoes palnimoviais. Conlormo a tcsoluçuo 1.305/10 )R2( (que

nicipat da São Jvsó dos Campos/SP e a SPDM - Associação Paulista pura notas eoplicetiuas, elaboradas por diopuslçõcs logois e estatutários, aprova a NBC TO 07) e nonlorme renoiuçvo i,405/r2 (61) (gus aprovou a

o Deseevolvimenlo da Medicina. objetivando a operocionulizoção da geslão transcritas no livra tiãrio" de Enlidado, e posteriormeete registradas no
ITG 2002(0 Entidade passou 000nsliruir proorsianamentos o oulres velores

o e000ução duo envidados e serviços de saúde no Hospital lulunicipal Dr. Carlório de Regislros de Pessoas Jurídicos. Com a publicação da portaria
O receber relerontos as ececuçoes de seus conlrotos do gnSlao. conventos

Jaco do Carvalho Florence, atrairás da 00011010 do gestSo v° 15,52612506. 1,420 4019/13/2013 pelo RFB, algumas aherações Islam introduzidos sem
e outros tipco do Ausislencius Governamontuis pera que quando do revo-

com a vigência de cinco ovos. Após concluir quo a SPDM uluavçou todos os relação ao livro diário que passou a sem oslo/doom larmalv digilol 00 iorma nhecrmnnla no rosultudo, coo traga desequilibnia estre receitas e despeoaS

objolivos e rvetas estubolecidus no contrato onIon/or, em 25/07/2011 lirmou dc arquivamento pelo caeónia de registres. A documuntação contdbil da En- provisionadas. 3.3.1- Aaeflros. Subvoneoes e eu Coeventetpi/Plions:

naou parceira através do contrato çestão n° 24.900/20f 1, cam a vigõnoia do tidade é composta par lodosos documentos. livros, pap/is, registros e au-
Sac recursos lieancc,ras proveviontesde contratas de gesluo. convenios ao

circa unos. Em 25/07/2016 lirmou em caráter eccepcional o aditamevto Sus peças, que apoiam ou compõnm a eseriluração cantóbil, outros rnslrurneetas firmados cOm orgaos Rovernamesteis. e que tern como

paru prorrogação do contraio gestão 24.900/2011 com cigãvciu do Um ova. Emcresanial da Unidadç.,ftfereçe e COEd da Unidade da: able/icc principal operacionul:zor prolelos e olividades pre-dclorminudas.

Em 25/0712017 através procosso digital n5 45004/2017 Ioi firmada n000can- SPDM - Associação Fadista para a Deaenvololmecto da Med/nina - Periadicamenle. ccnlvrmo controlo, a Enlidade presta contado lada o lluoo

11810 de goslão 0a 265/2017 cam vigéscia do dais avos, dendo continuidade Hospital Monicipal Dr. José do Carvalho Florence. Ovo Soigiro Nakumu- linanceiroe operational aos órRõos competentes. ficavdo também toda do-

a sorviços realizados o arenda todas as eopectaõvao preposto pela Preleitu- ra. 800 'Vila Industrial, Sãa José dos Campoo./SP. CEP 12,220-280. CNPJ cumenl0000 a dioposiçuo para qualquer Iiscclizuçea. Os cotrvenias lirmadas

na de São Jasé das Campoo/SP, Inveanões: 2006 - Entrega da Pródio de no 61,699,567/00012.45,3- Prinniooio Prdtisas_Çauçãõejs_Ui''zodas.ng estõa de acoido com a estatuto seciul da Setidade e ao dospesas de acor-

Ambulatórios, Aveaa Adminslrolico e Ao5toalrc 2058 . Enirega do Pródic Elabomaçáo,ias Domqnsrraçães: Em todos as soes unidades as registres do com suas Iivalidodes, A Entidade pare a coetebilizeção de lvdus seus ti'

de Pronto Atendimevla; 2013 - Enlrega UT/ Adulta e Eopansãa da Cabivo 000lábeis são rea9zados da maneira estabelooida pala matriz o são acata- Pos de êssisrevcias G000rnumoeluis atende ã Resolução CFC N' 1,305/10

Primária; 2013- Entrega da Sala 'Vermelho" -00 leitos; 2014- Entrega da das todas suas arienteções. Foco aOs inúmeras conceitos aplicados quando (02) na qual uma Aosistãncia Governamental daoc ser recovhecida como

nova UTI Neonelal. 2515- Ampluação da ndmora de leiloo com a inclusão dE da escrituração doo alas e latos edminiotroõvos quo deram origem coo LI. reunira ao longe do penedo e conirentadu com as despesas que prolonda

mais umu enlermaria do 41 leites: 2016 - Inauguração do Ambulatõria da ores Diãries. Razões e outros, divu(gamav agonies os quais ivigamos mais campensar. em boon uisVmdtica, desde gun ataedidas ão condições da

Mulher; 2017- Conclusão da entrega da odor de imagem rebormado, cam relevevles conlorme eslabeleco a resolução 1.409/12 (ITG 2002 Of) e suas f'dvrma,Todos os tipos de Assisléncia Goversameslel não podem ser credi-

duas salas da raia.c Soa o duas salas de lomagn060; 2018- Realização do alterações. O plena de contes a adotada atendem aes nequisitas da Lei todas ditaromentc no putrimõn:o I/guide. Enquanto não atendidas os nequisi-

uõvidados relativas uo Iratamonto de pacíontos cam glaucoma, incluindo 11,638/2007, Seguodo o manual do CFC. o piora de contas consiste em um taspara reconhecimenlo da r000ila na demonulrução do resullada. o cavlro.

consultas e a úispensoção do colinas, Estrutura de Alendimente: O Has- conjunto de tila)os. epneseslados de Iorrvo uoandcnuóa e siolcma5zada, partida do Assistência gavennamentol rogrofrada no atiea e leita em casta

pital possui leitas de inlemeução )Cllnioao, oirdrgi000 e maternidade). ceida. previamento delnidos. nela traduzida a estruturo das contas a serem utiliza- ospecilico do passivo, N000crcicia de 2018. o Assoaiaçõa ncceboa Assis.

de de terapia intensiva (Adulta. pediátéco o necnutol(, centro cirúrgico e um dos dc maneira usifarmo para representar o estada patrimonial de entidade, lêncios Governamentais Municipais no valor de 05 169.217.308,34.

cenlre obstétrico cem fase no alendimenlv as gostastes de alto ésoo, Conta adasuu550riações, cm um dotcrminado poniodo. Nesse sentida u tunçõe o gJt2-Valores a Pleveber - Carts Pmazoc Os volcres cegistrados nesta can-

iambdm cem Pronto Socorro aduço, inlanl:l o Amhulaténio pera consultas e o lusei000mooto das contas serão utilizados conforme a codihicução do pia- Ia curiasposdcns/representom oelarasureueber de curto prazo. melofizos ao

eoumoo, Seearanna e Ocalidade: A politico de gestão da quahdade tem node contas, ât,,,n,(2u(va,Qbgai cerco de Calve: Os votares contabiliza. Contrato do Gestão N' 205/201 7, pmavenienIn da Prefaitura de Sua Jose das

por cbjelico avaliar, medir o readoplar oistemeticamentn as processos, de dos nesta subgnupo mepresenlam moeda em caiva o depósitos à 0mb em Campos. e050s valores serão rncebidoo ccnlvrme conlrelo até 31 de De-

lomma a garantir a rvelhoáa continua o Segunançe a Asoistõnuia preslada. çonla bunciniu. bom como recun005 que possuem as mesmas coractenisõ- zembno/20/B 851000cm OS 06,061.507,80, 3.3.3-Velnres em negeniacên:

Em Junho/2016 o Hospilci conqu(slou o cerlihicodo da acrod;toção, homolo- coo do liquidez do caiao ode disponibilidade mediana vu ané 00 dias. Reprosenlam oulncs valores o neceben relocionudosà atioidade cpenacional

gods pela DNA - Drganizuçãe Nacional do Acrodibação. A acreditação 0cm Descrição Saldo em 31.12,2018 da instiboição. cornenpondevbe a valores resultantes do recuSado delicitdrio

sisbema de avaliação de quaçdade dos oenviços de saúde. 1.- Imonidado Caioa e Saldos em Bancos 5,155,40 dv usidade gereociadu, ariundos do covtmlos do gestãe eu cancênius go
-

Iclkuiáoi' A ôPõM enquadra-se no vence i/o de imunidade IribuIdria diu- Aplicação Financeira do Cada Prazo 2,417.465,83 renciados pela Enlidode. Por conta da modelo do gostão dos orgonizações

posta no all, 150./noivo Vi ahineo"C" eseuporãgralc4aeantigo 195, pará. Calca o EqainalenlesdeCaiea 2.422.621,31 sociaisdovaúda. o instituiçãosoualeu da ResvluçãoCFC N' 1.400/12(01)
grab r da Constituição Federal, de cslnc/1588,2-Apmesenfaoão das De- 3,2,Aolieenões Financeiras: As aplicações estão demensbmdaspelovo. (ITG 2002(11cm 170 27(d(. para registrar velaras que verão resTituidos ou

monstrenéns Centábeis; Nu elabomçbo das demonsirações 6nanceimo br da ap6caçãv acrescido dos rendimentos oorrncpvvdenlos, apropriados compensudos pelo órgão conlrotuste até a uval dc contraIo/convénio, o lilu.

002018,8 Enõdodaudutou a Leme0 11.638/2007. Lei s1t,54i/00 qunalto- alé adorado bolanço. combeso no regime dcvartmpanõncio.AsapEcaç005 lode reequilisnic 000nõmicode /nstluiçãe.AinOtêuiçãO nã050 11



sábado, 27 de abril de 2019 Diário Oficial Empresarial 52v Paulo. 129 (79) -49

...00nrieuação mite apenas ao reconhecimento de valores a receber que pagamento do mês posterior, são valores referentes e vale transporte, vale lovelIes do Entidade são apuradas através dos comprovantes de re-

representam o obieto principet de entidade, mas a outros transações que alimentação e refeição. $.LoP,05p0199.Pe955 Anleeinademente: Repre- oebimenlo, entre eles, avisos bancários, recibos e outros. como lam-

são normais e inerentes à sua atividade, utilizando-se da Prevatênvia de Es- sentam votares referentes a prémios de seguros de veicutos e seguro pro- bém sues desposes são apuradas através de Notas Fiscais e Reel -

sêncio scbre a Forma. 3.3.4-Estimatinas de Rescisão Cantratual: A anti- dial dv imóvel da Entidade. Pera atender mvdidas preventives adotadas per- bus, em contormidado com as eoigêncies legais-fiscais. 5.1 -Das Re-

dade passou a adotar em sua plenitude a resolução CFC r .300/tO 92, rca- manentemento. a Enõdade efetue contretoção de seguros em velorconside- Eçifeo_plreracienais do Acnrdu coei NBC TO 071911 Item 12: As

firmado no item SOda reeotução 1.409/12 RI. A unidade çerenciada consti- tudo suficiente pura cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo receitas vperecivnvis da instituição são aplicadas no atividade ape
-

tulu puss/cal esõmaãvu rescisão contratual entre a SPDM e SMS do Contra- principalmente o Princípio de Contébil de Contieuidude. Os calores seguro- racional e são reconhecidas pelo regime do competéncia, da ecsrdo

lv 24.000/20r t.Dessa forma, a estimativa leva em consideração vs calores dos são definidos pelos Administradores da Entidade em unção do vafvr de com a NBC TO 07 (R2) Item 12, onde a subvenção governamental
estimados pare rescisão dc contrato de trabalho coletivo, so devidos los- mercado vu do valor do bem novo, conforme o cano. 3.6.. Estoques: Os es- dsue ser reconhecida como receite ao tongs do periodo e cootronte-

sem, em 31,t2.2016, para fins de recolhimento de POTS (50% MULTA) e toques foram avaliados pelo vasto médio de aquisição. Os vetores da acto- da cam as despesas que pretende compassar, sempre tocando em

aviso prévio indenizado, contorma çuvdro abalou: ques contobiIados não covedem as valores de mamado e referem-se aos oonsïderação a Prevaténcia da Essência sobre a Forme, na reccnhe-

Estimativas Rescisão Conrrataal Saldo em 31.12.2018 produtos ematnriais madico-hospitalares, de ronserveção e consumo, hi- cimente do contratos ou convénios. As receitas nperacionais da En-

Aviso Prévio indenizado 9$ 7.074,703,34 g:cno, lavanderia, géneros olimcnlicion e equipamentos de proteção até a lidada são constitoidas pelo regime da compotõscia o de acordo

MulIa 00% FOTO/RIS Rã 16.149.781,49 date do bafanço. Conlorme se demonstra chamo, o valor total escriturado com es normas da NBC TG 07, ande os natures rocanhecidas duo re -

Total RS 23,224.484,63 em estoquns no noercicio do 201 OU da RD 2.525.069.67. A provioáo para celtas são confrontados com as despesas corrospondnntns, As Rn -

34-Catres Crédiren; Representam valores e nutras contos a receber, nor- desvalorização dos estoques é cvnstituida, quando 000eosária, com base ceitasconslastas na publicação do Balanço, estão de acordo cOm as

malmente não relacionadas com o objeto principal da insõtaição. $.4Jrn no enétise doo estoques e seu tempo de permanência. Resolução do CFC. "Receita Prestação de Serviços com Restrição",
tesieanães Salariais: Os valeres registrados nosso conta representam na- Posiçãe den Estoques Valeres em Reais em: cujo vetor e de R$ 168,517,840,56, 9.oz,4luslo Eneretcies Anterle-

lotes antecipados ooscolaboradores quo serão ressarcidos postedormento. Pgsooiãa 3111212018 31/12/2017 res.' Para ajusto de alisas e pussi505 de eonrcicioo asteéores, não

3,4.2 Anteninações de Férias; A instituição efetue antecipação do férias Maleria:sst:lízados no selorde Nutrição rtl.702,ls 80.457,31 forem reotizados ajustes no oxercicio de 2018. 5.3-t3oacõos: Even -

conforme prevê a legistaçãoTrobathista (CLT), em seus artigos:Art. 140-O Materiais ul:lizadoo counter de Farmácia 076,003.02 527.291,64 tualmeale a entidade recebe doações lento de pessoas Itsicas quan-

pegomento da remunnreção das férios e, selar ocaso, o do abono relendo, Materiais de Almoxarifado 933,002,31 725,462,re to de pessoas juridicas as quais utiliza co desenvolvimento de soas

No Art, 143- simão elrtaados até 2 (dois) dias antes do inicio do respectivo Materiais de Terceiros 1,355.39 35.470,64 atividades. 5,4-Castos e 0e9116949_/2peraclenals: Os custou opera
-

penado. 3.4,3 Outros Créditos o Adiantamentos: Representam valores a Total 2.025.089,67 1.376,687,67 cionais estão relacionados aos valores rolorentos aos selares prado -

111010 da crédito relativos a pagamentos de encargos rescisdécs. e Outros 12 lmobiliva.éa O imobilizado de uso de SPDM - Hospital Municipal Dr. tinos da insOluição a furam segregados e classificados do acordo

adiantamentos efetuados para a manutenção da rede assistencial de ates- José do Carsaiho Florence. õ composto por bens da terceiros os qaais são som ssta estralura, peramotrizada na sistema da SPDM. As despe-

ção básica ã saúde. $..4.j/2opãsitgii' Representam setores a titulo classificados da moda a atendera legislação atual. Ou bens do lcrceirao são sax nperecioneis cotão relacionadas aoo votoreo tolerantes aos so -

de crUd to, por ordem judicial, relativos a pagamentos do causas trabalhistas frato do aquisição realizada com recursos do controlos do geslão 00 convé- loras administraãvos e do apoio ã instituição e foram segregados e

pesdeoles.3.4.5 Adianrerneerns: Repre000tom valoreo a pagos de benali- 0:00 para ao qaaio p005uimvs documentos de cessão de uso, Os atiaos os- olassilicedos do aoordo com esta estrutura, parametrizadanosisto
-

elos adquiridos no Seal da méo aos lunciond/os qae irão compor o Iviha do tão distribuídos da sega:ote forma: ma de SPDM. 5.5 .lse0000s e Centrtbotçãp, Seolals Usufruidas:
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Poosoção Posição cm 31/12/2017 Aqoisiçãe Be/au Posição cOr 31/12/2010 creIo 8,242/14 e ã portaria 034 do 27/04/2816 dv Ministro da Saúde.

mobilizada - Bees da Terceiros a Instituição feno o sea Certificado do Enlidado Booeficeolo da Ao-

Bess Méncie 16.494.0t2,70 t,047.050.37 19,541,063.12 sisténcia Social na ãroa da Saúde (CEBAS-Saúdo), dolorido cantor-

Apararethos Equipamentos Ut005lf:os Médivos Odcotvloa:cos Laboratório rc,500.097,lo /17.369.20 11.300.467,00 me Portaria SAS/MS na r .053, de 67/12/2016. publicada no Diário

Equipomento PrcteçãofSegurança/Sccorro 61.657,11 - 81.657,11 Oficial da Usiãa em 06/12/2016, com validado do 01/0112015

Equipamento Proc0500mento de Dadso 1,476.772,76 2,134.00 1.478.956,77 31/12/20t7, faaenda Ias ao direito de usutruir da isenção do pega
-

Mobiliário em Gerei 3.132.556,43 204,938.19 3,337.534,62 menlo da Cola Patronal das Contribuições Sociaiseisenção da CD -

Máquinas Utensftiooe Equipamentos Diversos 1.787.505,60 116.a73.16 1,504.428,85 FINS )Coslribuição pana o Financiamento da Segur:dade Social).

Vo:vutos do Tração Mooãsiva 536.575,43 - 536.075,43 quo lambdm e orna coclribu:ção social. da natureza tr:boteria, :00: -

Aparelhos da Medição 270.062,17 - 276.062,17 dente sobre a receito bruta das empresas em geral. desEnada a li -

Aparelhos e Equipamento Comunicação 172.137,96 848.92 172.986,68 nenc:ar a segaridado socIal. Em 30/1012017, a Entidade prol000lou.

Aparelhos e Ulonsíäos Domésticos 234.159,18 4.800,02 239.006,00 tervposlinamonlo, jun10 ao Mioisláéo da Saúde, o sou raqoor:mestn

Múqoinos e Equipamentos da Natureza Industrial 1 01.279,48 . 100.279,40 derosooação. contorme processo SIPAR se 25500.463590/2017-2t.

Moqui005 e Utensilios do Escritório 10.01 1,76 - :0.011,76 o qual aguarda deferimento pelo Ministério, Os montantes das icon -

Soflssare 80.067,00 - 80.067,00 çães eon contribuições usatrsldas durante o 000rclcio de 2018 se

3.7.1 - AjunleTempo Vida Uhf: A instituição etnlaa o ajusto dotenepo da vida útil rico bens do terceiros, do propriedade do controtonfe, através do mélo- encontram regIstrados em conta especifica de receita o totalizou Rã

do linear e utilizando as tacos anuais divulgadas em nota evplicatioa (3,7 Imobilizado), de modo a demonstrar o valor residual dos bens do terceiros. Os 29,461,808,89, Em face de Ent:dode ter como area de atuação pre
-

nofiwarns são amortizados peto tempo devida útil estimado, ponderaste a da Saúde, tem obrigatoriedade do comprir o estebole-

09m8598cu1iv9d0_maoimaotsçán_do5ã19p1gsé.n.21enst10,Agiyo..áojmuhi(ízaúaom.2814 cido eu portarie 834 dc 26/04/2016, a qual dispão oobro a processo
-

Posição em Ajuste do Posição em Taaan asnais de Certificação das Entidades Beneficentes Un Aosisténcia Social na

pgççjgão 31/12/2017 Boina Eoercloio 31/12/2018 médias de Ajastes área da Soddo (CEBAS-SAUDE( o trsz em sou urtiga 30 quo na anA-

Ajuste oida útil econêmioa de Bens delerneiros % liso das domonstraçãns costábeis serão observadas pnionitariamen -

Bonn Méaeis (12.841.139,721 . (1,008.726,10) (13.929.865.90) te: - Demonstração do Resultado (DRE) o valor do beneficio Escol

Apararelbos Equipamentos Utensilios Médicoo Odontológicos Loboralárivo (7.314.172,55) - )605.423,02) (7,918.096,371 10 usufruIdo (inciso II alinea "d") e cm Notas Eoplioal:nas o valor dos

Equipamento Proteção/Segurança/Socorro )62.937,57) - (4.375,44) (67,313,01) 20 bevel Isios fiscais usutraidos (inciso Ill alloea "C"). Desta formo, para

Equipamento Processamento do Dados (1,367.330.13) - )04.f 75,70) )t.451.505,03) to ounãnuarcompdndooestabolocidoem portada. e Entidade continua

Mvb:lidéoem Geral (2.039.121.71) - 1203.446,02) (2.242.567,73) 10 reconhecendo na DRE os valoros usufruidos, Ao isenções e 000tri -

Máquinas Ulonsiliose Eqaipamenlos D:veroos (926.9:4.88) - (147.685,72) )l.074.800,70) O baiçães sociais cnalruldas são referentes ú COFINS, lNSS Patronal

Veículos de Tração Mooãnica 536.575.43) - - (536.075,43) 20 sobro a folha de pagamentos opbro serviços próprios e do terce:rno

Aparelhos de Mod:ção 1270.562.1 7) - - )276.s62,17( 10 PF. S.á.Etirabettno Volontdrlo:I,Em 02/00/2015 a Conselho Federal

Aparelhos o Equipamentos Comunivação (50,770.45) - (1 6,756,33) (70,534,781 10 de Conlabilidodo poblisos a rosisão da lotorprelação Técnica Geral

Aparelhos o Utenullios Domdutioos (177,192.33) - (9,940,77) )187,tdr,f 0) tO )fTG Rr) 2802- Entidade sem tioatidade do lecros, norma qua rega
-

Máquinas e Equipamentos de Natureza IndusIrial (52.205.00) - (0.602,601 (60.968,58) tO lamenta a 000labitidade das entidades do Terceiro Selar. Dentre as

Muquinos e Ulensitios de Escétário (17.990.17) - (21,14) (10.01 1,311 tO atloruçãos realizadas no 110200291 ossoetna-sO a que eutubal000

50110mm (11.278.20) - )0.SSO,64) (19.284,89) quo o trabalho dos islegrasteo da administração das enãdados dose

- .

i.,-i,,id.. ,..,,,(, t,osrfl,, cniont4tin flonra tn,s, ,iontcrma item

3.8-Forneocdoees; As obrigaçoeo com fornecedores nacionais são

recunhoeidas pelo sou custado aquisição, do 000rdo oom os valores

praticados no mercado interno. São registrados polo valor das sotas

6nuuis ou lulurao prn000ienteo do compra do matoriels, medicamen-

tos e demais lIons de consumo, O prazo médio de pagamento doo
_______________

fornecedores é de aprouimadamonlo 90 dias. 3,8._Servi os_de Ter-

çStrns_' Solas obnigaçães representam a contratação do serviços da

terceiros pe500a tlsica o juridica pela instituição, em suo grande por
-

ro relacionados a oonlratos do prostação do soroiços módicos a não'

-medicos, tais como: oenniçoo prestados de utilidade pública, 00500 -

suna técnica o jartdica, portaéa. seganan000limpoza. 3,18- Sofá-

rios a P009C Da acordo como ãrt, 76 da CLT - Satdrio é a 000fra -

prestação minima devida a paga diretamente polo empregador a

lodo trabalhador, incluoive ao trabalhador roret, sem distinção do

sexo, par dia normal do serviço. A mnstitoição cletsa o pagamento
mensal dos remunoraçõoo no qointo d:a út:l oubsequonte ao men de

competõncia. 3.11- Contrtbulçécs a Recolher: Repreoenlom nova -

fores devidos sobre a folhado pagamento e relafivos ao cumprimen-
to do recolhimentos do INSS, FGTS. RIS e Contribaições Sindicais,

3.12-Proolsão do Férias o Encargos; Os valores dessa conta repre-

sentam as provioãeo de férias e seas reopecti008 encargos (FGTS)
com base ens direitos adqoinidoo pelos empregados alU a dana do

balanço. 3,13- Imeostes a Recolher: Representam os nalares deci-
______________________

das sobro afolhada pagameolo e relativos ao cumprimento de reco-

lhimentos do 1Ff IfF sobre folha do pagamento. 3.14-Obrçãgçoeslá'-
botárias: Constituem os obrigações da IRRF, INSS. lOS, Plo/CD-

FINS/CSL rolalines 005 valores reluci050dno ions serviços prestados
por pessoas floi005 o jaridicas, que sofrerem as retenções devidas

costorme ao legislaçôes perfivenles. 3,15-Emeréstimos a Funde-

ndrles: A Lei 10,820, de 17,12,2003, benohciou os Irabalbudoros re-

gidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLI), permitindo o

deoconto das parcelas ralativasa empréstimos, financiamentos e

operações do lousing se tolha de pagamento dasses empregados. A __________

insfituição oferece aos soas colaboradores o crédito c005ignodu com
o Ba500 0radosoo, com desoonto em tolha, 3,I5-A000doTrabafhis-

te o pagar; Os oalores n005a 000la representam os valores devidas

em 31,12,2018 reterento provessos trabalhistas quo foram oogocia -

doo daranto o 005rcioio corrode, 3.17-Conoõnias/Contrqtas_pjçãli.
casa Realizar: Do acordo com a Resolução 1,305/10 (NBC 1007

R2( Item lOA e Rasolução 1.409/12 (ITO 2052-RI) Item Il 012, a

SPDM passos a adorar a siotemátiou de ounlabilização dos valores

mantidvo no Contrato dc 000tão com o poder pdblico, de forma a

evidenciaras vetores previstos a serem realizados. durante a 0000a-

500 dv ceslralo, na cocoação da uão:dado operucional. O saldo a

realizar em carlo prazo em 31,12,2016 represeota Rã 81,9S2,143,98
no Carlo Praza, 3,18-Outras Contas a Pagar: Do nobres evidencia-

dos nessa conta referem-se a astros obrigações que num primeiro
instaste não se nncaioam nus demais nomenclaturas do plano da

contas da bnsfiluição. 4-Ccstisgênntes Atines e Pasnivas: Os con -

ce:tos aplicados poro Sos de cons5tuiçãu de Centingências além doo

covva:tos aolabvlooidos para classificação dou processos do açõos
em "provável", "possível" e "remota", no quo so teteto ao ponto da

vista contábil, se 0000nlnom am cosformidade com o estabelecido na

Resoteção CRC n 1,185/09 quo aprova a NBC TO 25 e Deliberação
CVM n° 594, do 15/09/2009 que aprova o CRC 25, Pata tanta, os

eventos são caracterizados em sileeçães nas qoais, como resultado ____________

de 050ntus passados, pode haver ama saldado recursos enooloendo

heneficios econõmicos tatoros na liquidação de: (a) obrigação pre-
sente (provável); ou )b( obrigação possivol cuja esisléncia sorá con-

firmada apenas pela 000rréscia vu não de om ou mais evestoo tutu -

nos iocnrtos não lolatmonle sob conlrute do entidado (remota), Para

000vtos onda a otaosi5ceção é provável há ama obrigação presonla
qee provavelmente requer ame salda de recursos e neste caso a

provisão é constituída ou r0000hocida contabitmento, Para eventos

dc cl050i9cação possival há obrigação possloel ou pr050nle qua

podo. mas prouavo)monte não irá requorar uma saída do recursos.

Neste ease, nenhuma provisão é consTituiria uu reconhecida o a di-

vulgação é noigida para o passivo conlingnnto. Caso seja remota, há

obrigação possivet ou obrigação presente cuja probabilidade do uma
saldada recaroos é remota, 4.l -Coetlnqêedias Atinas: Em atendi -

meoto ao Péocipiu do Consarvadoésmo (Prudência) asconängrin-
cmos ativas não devem ser 000tabilizadas eaquantu não ostivor efeti-

vamente assegarodo a sea obtenção em decisão 1:001 para a qual

não caibam maio quaisquer rocur005. Mesmo nas situações pm que
a probabilidade seja tavardoel. luto não é uslicionle pata dar base ao

r0000hocimeolo do ganho contingente. uma sez que ostu não asse'

gare amo decisão hoot taooráool à instituição. Em 2010, possuImos
000lingõncias ativas. no oalor de RT 22,148,29. 4.2.Cost/eqênctas

Psivcs' Em virlado da caravlaristica de prosladora do serviços na

área hospitalan, a enidade da SPDM - f-loapilal Municipal Dr. José dc

Carvalho Florence por vozes é acionada em ações vIveis, Tais ações
lAm por onigom, independoolo do méélo, lootos casos do supostos
erros médicos, isdenizatdnias, quanto processos admisiotrati000 e

cobranças propostas por fornecedores, Para o Spo áo ação cinel,

onde a possibilidade do perda ora lida como possivel". oro 29180

valor apurado tolde 9$ 461,638,880,51. SendO quo algumas ações
do direito admmnistralivo 5 TC-050461/507/14-500728/007/lo-

50087/907/It-SOOt 60/007/18 no valor 9$ 450,617,602,13 não repre-

sentará desembolso linancoiro, pois roprosontam ações do Tribunal

de Costas do São Paulo. quo estão em andamento referente a Pros'

loções de contos anual dos coervicius auditados. Ainda. no ecerolcia

de suas atividades em 2010, a SPDM - Hospital Municipal Dr. José

do Carvalho Florence acamalou pasoivos resulteoles de reclama-

ções trababhislas, Pana açõco onde a possibilidade de perda era tida

noma "possivol", o montante chegou a 9$ 11,239,545,41, 4_SMatgr
riais de terceIros em eOsso,.50490 Os bons registrados vastas

contos pertencem à Secrolanie Musicipal do Sadde de São José dos

Campos, rondo em vista que furam adqoiédau com as r005ross ad'

vindos dos Plenos do Trabalhos e Conorinios litmados com aqoele
drgão público. Sendo quo us boos adquiridos nolão atacados nas

unidades, ul:Iizadvs em atendimentos médicos ode saúda, em cem -

pnimonto ao objetivo social da Entidade, Com o objal:vo de demons-

trar que os bass estão sob resp0000bilidade da Unidade Gereneia -

da, amparado por termo de permissão de uso de bens mdoois, 050es

valores são registados em 000100 do ativo e passivo som saldos

idênticos aos do Imobilizado, 445..uçat,ftgõele_LIquIde: Conforme

esclarecido em balunçuo anteriores, de acordo com aparado na De-

monstração das Malaçõns do Palnimõnio Liquido do 2012,0 d050élO

em nulas ouplicativas dos anoo, a SPDM procedeu a ajustes neces-

sários para se adeqaur ao que estabelecem as Resoluções
1 305/lg)R2) e 1409/12 (fIt), no gaooe relera ao re005hevimeolo

dos recur500 aom restrição onigmnárius de coolnalos da gnstãa, 000'

névios pdblicos e nutres tipos de Assistência 0000nnamental. O pa'

Irimõnia liquido aluetmeote não apresenta valores, em virtude de

aplivação do que estabelece ao Resoluções CRC 1409/12-Rl (Item
tl( o CRC 1355/tO-R2 (Item 120 lOA), qee enquanto não alond:do

os roquioitos para recovhevimeoto no rasaltado, e oontrapertida da

Assistência Governamental de Conldbaição para Custeio e Investi'

monto dove serem senta ospeclãca do Passivo, do forma que o me -

oultedo send sempre "zero". Em virluda da aplicação doo norman aci-

ma relacionadas. a Enlidado optou em vão disalgar a OMPL - De-

monstração da Mutação do Patnim5nio Liquida, pois não hoaoe mo-

vimentação no Património Liquido nas penludos de 201702018, rev -

peotmvamanlo. 4.5- Aearaeãe do Resattedo: Conforme Resolução
Ne 1,305/10-Al (NBC TO 07 R2(, Item 12,0 resultado do enercicio é

apurado sagando o Regime do Competéncia. As roceilas o desposas
sáo confrontados ao heel do eoeroiciu, do maneiro que o resottado

aparado será sompre "zero", Portanto a apuração do resultado não

interfere ne Patrimônio Liquido da inaliluição. 4,g_S.otfteotlnas Con -

táSogs: A elaboração das dom005trações contúbeis do 000rdo com

as préãcan 000lábeis aduladas no Brasil requer que a Administração
use de julgamesto no deforminação 0 00 regislro do dalerminados

valores que sejam registrados por estimativa, as qaais são esfabele-

cidus com o uso do premissas e presscpasros om reloção a 000ntos

futuros, lIons significativos registrados cam base cm eslimatinuo

cantábeis incluem us prooisões pena ajusto dos ativos ao valor de

roalização ou recuperação, as provisões pana indenizações o provi'
sões pano perdas em geral. No caso da Provisão do Férias e Encar-

gos, os mesmos foram provisionados com base nos direitos adquiri-
dos pelos empregados aló a data do balança. A liquidação das Iran'

sações negistradas vom bana em es5maliuas poderá rauullar em na -

loros divergentes dovido e imprecioãos inerentes ao processo do sua

determinação. A Admisislração da Entidade revisa peniodivamenle
as ustimaliuas o premissas. 5-Origem e Apliuacãudos Recersas:

As receitas. inulesive as doações, sabvonçães, contébaiçõoo, bem

coma as despesas, são registradas pelo regime do competência. As

19, a Entidade n0005h000 polo valor oslo a prestação do serviço não

remunerado do vuluataniado, que é oomposlo essencialmenle por

pessoas que dedicam oscu tempo e talento ama imporlanle partici-

pação em várias ações reolizodas pelo edlidade, A Enlidado possui
dois tipos de trabalho voluntário sendo um dos dirigentes eslalatá -

dos e outmo dc prouladaros de oerviçno voluntariado, Para o cálculo

da remuneração que seria devida, a Entidade toma por base o núme-

no do Conselhos, o do Conselheiros e o tempo dedicado à atividade

por uadu am. Para o ano de 2018 tomou por base o calor médio das

honorários praticados em Ago/2017 )R$/hore( nu Brasil- Peaqaiuo
Perfil doa Empresas de Ce000lleeia ou Broad 2016 Concepçáo e

Ceordeoaçãc Loiz Aff0050 Romana Análise 0/oral/oliva Sérgio San -

faa ComeecioSzaçáo. Tomando como base o valor médio da hora

multiplicado polo námono de livras chegou-se ao montoote devida no

mão, o qual rol dividida do maneira simples pe1o número do unidudos

atives no poniodo. Pata os demais trabalhos voluntáóos a valadzo-

ção é leita polo valor da hora da categoria a quo pontence o voluntá-

rio. Em 2518, o trabalho voluntárIa estatutário representou Rã

2.249,99; cm 2017 autos valores foram do 9$ 8.706,45, Enq000lo os

outros Irabaihos oulantúrios em 2018 tolalizanem RS 135,229,22; em

2517 esfes os valores apurados foram de Rã 110,896,22. 6-Resulta-

éo.Qperaeloncl: Em virtude do reconhecimento do receitas e des-

posas conlormo Resolução N° 1,305/13 (NBC TO 07 Ff2), Ibm 120

ISA, o resultado da oourcicio tem sido "zero" lace ã ooigãncia do re-

conhecimento em costas do resaltado. da toueitos e despesas com-

pensadas am bases sistemálicas, Para que possamos ter e resulta'

da conlábil por oompeléscia, não aplicando a Ilesulação v" 1/305/t 3,

o resultado cunlúbil em 2018 seria o Seguinte: Em 2018,0 instituição
revoshesea repasses no montenlo de Rã 90 160,217,309,340 Re-

ceitas Fmnanuoinas do 90112,200,21 e outras recoitos no montaote

de Rã 1,750,189,81, esses recursos boram aplicadas na atividade

operacionab o assistencial da onidade, considerando custosa doope-

sou operacionais no perlodo, totalizando um muetuoto de 9$

170,754,419,05, Dessa forma. se hasoesse aparaçãn do resultado

operaci000b, a mnstiluição encerraria oeucnclciu com um Resutlado

Suporaviláúo de R$ 334,284,31,7-Des_Disposições da Lei 12,101

e Portaria 834/2016 OS: Por ser Entidade Fitanlrápiou da área da

eadde, a SPDM, em conbotmidade ao eslebelecido so inciso II doar-

Ogo 40 da Lei 12.101 da 27/11/2009, alterada pela Lei 12.868/13 ro'

gulamentada pelo Doendo O.242/t4, tom por obrigação otertar à po-

pulação carente sem d:st:nção de ebb, soco. credo ou rnlig:ão. a

prestação da lodon assoas sarviços aos clientes do SUS no peroan'

teal minimu do sessenta por conto, e comprovar, aoualmeetn. apron
-

ração dos eerviços do quo trato o inciso II, com basu no somatório

das ioternaçõos realizadas e dos aleodimentos ambalatoniais presta-
dos, As inlnrvaçãeo houpilalaros e us alendimeetas ambulaluniais

prestados pela entidade deverão son totalizados com base nos da-

dos dispoelceis e isformedos no Sislema de Inlormações Ambatatu-

1maio lolA). no Sistema do tstormaçães Hospilalares (5tH) a na Co-

municoçãn de Intormação Hospilolan e Ambulatonial (CIHA). De acor-

do com o artigo 36 da mesma portaria, a on0dado que lenho sob sua

gastão outras entidades podará mnoorporan nos seus serviços o Ibm -

todo 10% dos serviços prestados ao SUS pelou estalielecimeolos o

elo cioculadas, Em 2018, a unidade apr050nlou os seguintes dados

do produção:
Prodapáo -2010

Linho de Atendimento SUO Particular

lnfennuçées 22,535' -

Salda Hospitelar 22,322 -

N° de pac:aotu die 100.606 -

N0de Cirurgias 9.710 -

vede Fartos 4056 -

Diárias de 811 -Total 20.194 -

teternapão/Atendimesta Domiciliar O cem habilitação) -

Pronte Sononno/Peento

Atendimento jUrgéncialtmergéeoia)
Consultol alevdimevto de stgêrcia )PS/Pã) 250.731 -

Atendimento Arebulofaniol -letal

Consola médica 05.773

Atendimento vão médico 1.601 -

HD/Cãargia ombulutodol 896 -

5A13T -Total 073,005 -
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...eentlneaçao Relatório de Execução de Contrato de Gestão: A unidade SPDM -Hospital Municipal Jose Carnalhu Florence, apresentou o seguinte (elementos dos asnos e passrnos não-crrculantel poisou demais não seen-

'niatónio de 000caç000m2org: -

quodram noucritériou de apticoção a mensuração da Resolução 1.161/09.

Relatório do Eeaeoçl da Contrato do Gastão g1e que aprons NBC I lã 1

Linha de Contratação
Contratado Realizado

2 Sernei!p,
Contratado Realizado

__________________

Total

Contratado Pbiimão

coes que devem serei

Norma:.Todasastran
__________________________________________________

Atnndinsnnto êospitolarlolat lSlHJSUSl
'

anua deepesas e, ale:

N' Totot da AIR (SIHJSUS 9.605 Ti'03 9.600 1T002 1000o 0000u contrvperõda um atine

Atendimento de Urgóneialetet(PS) 116.700 116.700 Tbbb2ç 233,405 b00v0t receber) que possvant

Atendimento AmbolatoriallPeaeedimontos ExpedImos Total Id/al
"O'iio 'ooovo 00vv3

cimento.. As operaçor

cobras como t:nanoiai
Consulta Módica die Atenção Especializado
9tendimentos Não Módicos

4a.640

- -

ozooo
'700

97.501

"""- vovi dos, tornecedor, entre

Consultas Não Médicas -

-

-

'bbOi.

-

i0Tf)7

presente da operaçao

dúvida, deve ser egiá
dagas coleman d:spenibilizadas de CansuEas Médicas Especializadas
SADT [Eel-clot] -Tatol (dia)

- O'i -

-..--

que trota de recoitos, a

Eaamen Complementares 167.21v di27 167.214 'b68 334.428 0v00gu quegerem attáenvu p5

degas entorses d:sposibiiiZodos ão Eoames Comptemestores - 002iv9 - 0iv501 . 09990

2, onda descreveremos o seguir, as seguintes situa-

tendidas para cbrigaloriedada no cumprimento den/a

seções que dão vrigem aos ativos vu passives, reuni-

do, mutações do patémõnio liquide que tenham como
eu passivo com liquidação finomeiro (apagar ou a

data de rnalizegãv ditnrente da datado uno reconhe-

rs que, em suo essência, representem uma solda de

'nentv, tende vvmo vonleapamtida clientes, emprega
-

nutres, Esse situação deco-sn ao loto deque o calor

pode ser interior ao saldo devido a que, em cosa de

o pela resolução t.t 87/09 que a aprova NBC TO 30.

____________________________________________________________ • Operações cantrotadas, au ate mesmo estimadas.

issivos devem ver reconhecidas por seu vetor prenen-

__________

itendee medidas preventivas adotedas permenente-

____________________

au cvntrataçãa de segures em valor considerado nu -

8A)osreaj/glçr.Prosesle (Resolução do CFC N 1.t5llggflD.IO.j,20 mercado, impttvitasemseu naive original. buscandv-ve registrar esvastoeas ficiente poro vebernvra de oventsoissioistres, e assim atendendo prinvipal-

En, atendimento on legivlaçõev vuprac'dadas a Enridode deve eletaae o como desposes vu revoltas tinanceires. Ao analisar vs soldos vuetõbeis dos montou Principia do Cvntãbil do Cantinsrdade. 10- Exereínio Soviet: Can -

Alusle Valor Presente )AVP) em lodosos elementos integrantns do atine e itens que então cempendo es aõvos e passions não-circulantes da Ertidode, torme estabelece o art. 41 dv Estatuto Social de lnutituiçõa, a eaemiciv na-

passive, qsondo documentes de eperoções de longo preze. O valor presen- o Administragão entendeu quo apenas em alguns acasos do aquisiçãe do daI coincide cam sono civil. iniciando-se em t°de joneira e encerrando-se

te represente direito vu vbrigaçãv descontadas astecas. pevnivelmonte do atino lvi necensádo delver a Ajuste ao Valor Presente pule esses rubricas em 31 de dezembro decade ana. São Posto, 3111212018.

Relatório das Aodgorss Independentes sontação das domanstragões ventábeis do ecerdo vem as práticas centO- tentado Ireude é maler duque o pmeneninnta de erro. tu que e treude pode

Opinião sobre as Demonstraçães contãbnis: Examinamos au Demons- bois adotados no Brasil e pelos cantroles internos que ela determiosa coma envolver vetado burlar on controles internos, conluio, Ivlvit'iceçãa, omissão

trações Cvntãbets da SPDl - Aaoeciapde Paolista para e Desenvolvi- noc055ãrien poro permitir a elaboração de demonstrações uvntãbein livres au rnpresestoçõns loisas intnncienais. Obtivemos entendimento den cue-

mente da Medicina - Hospital Moeicipat Dr. Jaoé de Carvalho F/ornate do distorção relevante, imdepnndnntemento se eeasada pvr trasdo au erro, trates internos relevantes para o eu/irene para planejarmos procedimentos

que campreendem v Balanço Patrimvnial, em 31/t2i2Stã. e es respectivas Na eloberação dos demonstrações ventáboin. e admisistreçãv é eebponsd- de auditoria apropriados nas circvnstãnvios. mas não cam a abjetive deco-

Dcmonntrações do Resultado do Penado, das Mutações dv Patrinirõnia Li- net pela avaliação da capacidade doa Enõdode conursos apetande. diavi- presvarmos cpiniãa sobre e euvdcie den cantrales internos do çntidado.

guide e dos Fiavas de Caine paro a evercicin çnda nesse dote, bern como gande, quande eplsánel, as assuntos relacionados cam osuavantinuidade wasames a adequação das potit'eas voetábeis utilizadas o a razeobrtida-

as carrespandentes Netos Explicativos, incluindo o resumo das principais operacional en uno dense bose aaetdbil me elobneação das demonstrações do des estimalvas contdbeisorespeats divulqoções leitas pela edminis-

puliticas cantábeis, Em nassa apiniãa, as demonstrações uuntdbeis ecime centábeis, a nOv ser que a udministroçãe pretenda liquides a Entidade ou
Iroção. Conaluimas sobre a adeqaaçãe dv uno, pela administração. da

reloridas apresentem adequadamente. em lados os aspectos reinvestes, a censor nvas npeeegõen. vu cOe teoho nenhuma alteenatrva realists pore ovi- bane verrtdbil do continuidade vpeiacienal e, som base nas evidências de

posição Patrimonial e Financeira da entidade, cm 31/t2/2Slã, a dcsempe- tat a encerramento das operações. Os revpensãveis pela admin:vtraçãe de auditoria abtidas, se evora uma incerteza relevante em eelaçõv a mentes

nba de suas operações aos seus Iluvas de cama pana a evercica linda ens- Entidade eãv aqueles cvm renpomsabilidade pela supervisõv da processo ou ceodições que possam levantar dúvida uign:ficet'iva em rotagãe ã eapa-

no date, de aavrde cam as práticas centõbnis aduladas no Bres:t. Ileso de elaboração das demenstraçõns centdbein, Responsabilidades do ao-
cidade de ccntinaidada eperacional da Entidade Se concluirmos que reis -

p p b Dm traç C tb N dl I dl p1 dt d dm lç lb N bil t lent e m hm r m II d
conduzida de ocerde comes normas brasileiras e internacionais de eudito- sõv viver segurança razoável deque as demonstrações cvntdbeis. lama-

ditaria para es respectivas divulgações nas demonstrações uentábeis es in-

ria, Nossos rospansabilidades, em cantorm:dade com tais normas. estão das em cenjsnte. estejam livros do distarção rclcvante, indnpendentnmnn- lui mad'tvu ão em nesse e iniãe seas divul a ões terem inadequadas
descritas no seção a seguir, intitulada Respensebit:dades de auditar pela te se causado par traude au erre, e emitir relaidria de aud:leóa uantende

N

'

-

t' t d 't das nas evidências de auditeria ebti-

dl d dm lç tb Sm dp Or m lç a p Sg ç I ml Id 9 çm
d t dId It Td t d tI e

E md d d d m p ip I I I p t C um g I d q di I d 4 d um m b
d t d I

dige da Etica Prolissionul dv Contadas a nas nurmas piutissianais emilidas leiras e internacionais de auditoria sempre dctcctam as eventuais dintar- em, ever a es a e
,

P

pele Cvnselho Federal de Centabil:dade. e cumprimos cem an demais les- çõen relevantes ruisteetes, As distorções padem ser denerrerles da Iraude
Avaliamos e apresentuçeo geral, a estrutura e o centeude das demenstra-

pansobilidades Crivas de acerde cem ousas resmas, Acreditamos que a cvi- au erro anão cansideradav relevantes quando. individualmente au em can- coes contabein, rnulusive as d:valgaçees one as demanstraçees conta eis

dõncia de euditvriu abtida e sulciente e aprapriada para lundamentor van- junto, passam intlvmnviar, dentre de umo perspecõvu razoóvel. au decisões representem as correspendentes tronsaçaen aos enentes de maneiro cem -

se opiniOn, Ootras assuntos: Demenslração do naler adicionado: Eva- evamõmivas das uuua'miou amadas cam base nas reteridun damunutrações patinei cam e obietina de apresenbaçao adequada, Camunicama-nes cam

minemos lambem, adamansteação de valor edivionode (OVA). reterento ao vonlibeis. Cama parte da auditerie realizada. de acorda cam as carmen
as raspansãeeis pela adminintmaçao a respeito, entre cativo aspectos, de

evercicie Pndo em 31/12/201v, cama inlormação suplementar pelas IFRS brasileiras e intemnacienois de esditerie. eoemcemvsjulgamento protiuvienal alcance plenejodo, da ópava da auditarro e das aonslalaçerssigniõvalives

que não requerem a apresentação da OVA, Essa demcestraçãe lei subme- e mantemos ceõciuma pmeõssional ao lenga da aud:toria.Alõm disse:. Iden- de euditedu. inclusivo as ovontuats deçciõncias signiçcativas nos cuntreles

tida aos mesmes prmedimnstes de ouditurie descritas anteriermente e, em tifivemos e avaliemos en riscos de dintvrçãe relevante nas demenstrações internos que idenliticumes durante nesses trabalhes, São Peale - SP.

nosso apiniãe, está edequodemente apresentedo, em ledes assess oupee- contãbeiu, indepcndentcvrncte se ceusada pnr troado eu erro. planejamos 20/03/2019, Audisa Auditeres Associadas - CRC/OP 25P 024290/0-3. Ivan

los releaantes, em relação bu demenstrações cvnlábeis, lomedas emcee- e evecutamou precedimentes de asditaria em maçaste e tais riscos, bem Roberto dos Santon Pinto Junior - Centadnr - CRC/OS 058,252/0-1 - CVM:

justo, Responsabilidades da administração pelas demoesrroçães eon- cemu ebtemes evidõnciu da auditemia aprcpdade e vufiviento pare tunes- Ate Daulamatório N' 7710/e4, Rivorde Roberta Menetle - Cemtadem - CRC/

tábeis: A administração d respanudanl pele rlaboreçbv a adequada epre- mentamnosse vpiniãa.O risco de não detecçãode diuterção relevante mnsvl- OP 1SP tut,t4a/O-3 - CNAI - OP - luto.

Balanços patelmostalo - Atino _lgis _oglz
Calces e equivalentes 224 60

Clientes 22,257 16.503

Canta vinculada 360 170

Adiuslamontes e temsevedemos 046 tm 53

Adiastumestou o tumeionãmicu 553 466

Impastos a recuperar 212 600

Ativo fiscal dilen:dv 054 -

Estuques i3,720 6,723

Dospesasarrteu:padas 103 139

Althaia S/A Indústria Farmacêutica
CNPJ: 4e,344.725v0ce7-19

Finoneeltea Eannelelea lindoo dm31 de dezembro de 2915 o 2017 (0/rn mil/temn de raale)
oemsnstrnç860 des ms1aç6ne do patdmBnlo llqoldo , Capitol Rouoltadas

•

Alosle de oeolioção Resaltedo,

AlrrelwenlosoukssdilQ aeoreolados

Saldo em V de janeiro de 2917 8.783 (11.5741

oetrimsniel

7.731

,,,,lotal
- 4.940

Resultado çqsido de penedo - )4,t05) - - (4.t09)

Reaãzaçãn ajustado aaaliuçõe putémeniol dnpmociaçãvlbuioa - 796 (7061 - -

Reacrsõv IRPJ e CSLL d'tnrides nobmn ajusto de aaaliuçõe palmimonial - 4 t 1 - - dl 1

Soldo cm 31 de dezembro do 2017 8.783 114.9561 8.535 - 1.152

Rasaltada liquidada peníedc - 5.650 - - 5,6a8

Realizaç0v ajuste da aaalieçãe patrimonial dnpmeviaçdaibaiaa - 753 (753) - -

Canshtaiçãa de IRPJ e CSLL diteddes sabre prejslzos aaumulvdas - 059 - - 050

i.uires croons

3 - Scldonnr31d:dtrzerebro do 2015 8.783 17.lsul 6.1 52

Alien sirootante 39.279 25.510 2errroeotneçãeo da enseBada
.. ..,,,2dlã ,..,2011 Dnrrr000reaçãno doe 110005 de ea'ma _2010 .......20/ii

Impostos a recuperar 106 tO Recaira liquide 86.941 ss.sne Rodas-

Ative tiuval diteride 4,603 3,720 Custo des praduton vendidos )30,2a6) (30.3411 5/içado

Centus a receber partes relaeianedas 8.440 8,174 Lacro broto 49.735 25.539 Resultado liquido do perivde 0.600 (d,tg9)
Devpesau antecipadas 25 -

Despesas comerciais (405) (187) Depreciação e unrudização 3,024 3.545

Outros crádites 16 -

Davpcsas gerais e administreõvus (36.2411 122,107) Ganho/perda no ativa imebilizado o intangivel 15

13,250 11.921 Despesas InibuIdrian (601) (2,143) PravisSado IRPJ eCSLLdõeridos 11,233) -

Irvebilizuda 27,266 23,149 Outras n000itas 1.347 604 Dospano com IRPJ o CSLL 14 -

IntengivnI 26.71 5 24,563 Outras despesas (40) (II) Preuisda pate dsccs, tincais. ciaxis o trubuthista 67 a27

Atine são nieeolnnte 67.226 59.633 Lacro operanional 12.515 1.827 Perdas enõmodas err nmáditoa de recuperação duvidova 300 44

Atine 106.505 no.151 Receitas t'imanuoirao 030 61 Bomoçcie Onvul - Rodução mafia ajamos PERT (826) -

Balanças patdmonlals. Passivo e porrimónia lIquida ,,,Sãifi ...igiz Despesas financeiras (0.565) (6.007) Fluxo decalcadas atiaidadeo operasi000is
Empréstimos e financiamentos 33,401 22,143 Reouäado 6nanoaieo llqaido (8.045) 16.025) estee de eap0a1 de glean despesas 7.957 25

famecccdveev 10,731 6.005 Rossltado antas de IRPJ e CSLL 4.469 (4.159) Redação /(aamnnte) ens sentas a receber

Selarias o emdenudas a pagar 20 16 Peavinãe do IRPJ a CSLL (14) -

o demais caetano recebem (10.524) (6.929)
Impostas. taxes a contribuições t .673 4,057 Previsão de 10PJ e CSLL dilemido 1.233 - CEenton (3,6621 (7,606)
Previsões de Orion 2,3õ2 1,700 Resaãado liquido do penada 9.615 (4.199) Cento vinculado (1001 112

Precesses a pagar 16 -

Demonntnaçõeo do ensebada ebrnngaole .1519 .,,.2O1Z Adiamtamomtvn a lvrnecedemes 200 (275)
Provisão pura centingãocia 694 627 Resultado liquide de periedv 5,600 (4.1 90) õdiartarnenlun a lumcionámios 1371 (9)
0u1rv5 dóbitan 443 1,400 Receito liquida 5.600 (4.199) IrnpvsIes erauspemam 516 657

Passion eireulante 49.330 37.541 Ourmen resultados abrangentes (6u5( - Estaques 17.0561 176
-

Empmentimvs e linanciamonten 22,Ot 1 15,100 Outros mouãados abrangentas, liquide de IR e CSLL (6951 - Denpenae antecipadas (60) 4

Impaslen. Insane contribuições 710 1,301 Rcsaãudo obrangente total 5.003 (4.199) Valores mvbtïádos 13) -

Cuntusu pagar partes relacionadas 24.021 20,024 Acionistas cvntreladaros 5.503 14.100) Outras cmédõvs (151 (t)
Impeotos dilomiãvs 3.105 3,572 Acionistas nOv vontroladeres - - Cvntvs a recebvm pace relacionada (266) (571
Outros ddbites 126 163 Rnsu5odo abeangenle etnibaioel aas 6.003 (4.199) Aorrreeto/)eedação) previsãns 000teas eentaon pagar 14.9271 O.3tB

Pn,nieo são elreolanre 60.061 49.159 Rn5u60d0 nbrangnnle loteI 5.003 14.159) Fvrmeuederrs 3.746 1,370

Capital sevial 8,763 0.703
gande quande opliudnet os assuntos ralecianadec uvm acua certisuiduda Solãrivv e vmdamades a pagam 4 (3)

Ajuste de avaliação patrimonial 6.182 6.035
e oracional e e uno doera base contábil na elabora ão das demvnvtreçõos tmpnntes. texano contribuições (3.0351 3.524

Resultado acumuludv (7.166) )14.56ô( centãbein e nay nor quo a administração pretenda liquidem a campenhia Pmvvisões da térius 647 53

Rasultedev ubma000ntes 1605) -

vu cessam' sues operações. ou eãv tenha nenhuma ulteneatina realista para Procesnusa pagar 16 (30)
Patrimônie liquida 7.114 1.152

en/tar v encerramento don aperuções. On mesponsávain pela g000rnevça da Cvntas a pegar paves relaciemedus (4.053) 2,224

Passiso e patrimõnro ltqordo 106.905 55.151
companhia sOe aqueles com menpennabilidudo pela svperaisãc do processa 2/lImes dab/vs (1.0021 1.170

Rnlalddo dos Asditenea ladopoedesles de elvberaçãa das demanstreçdes centábeis. Reoponsabilidaães de audi- Geração de salon dos ntivrdodeo eperavieaars (7.g54) 1,405

sobra os Demonstrações Centábeis tar pala aadõode das damenstraçõeo enstábais - Nesses vbjativvn são Impeslo da ronda e contribuição socIal pagos (Id) -

limos. Ses. Diretores e Acionista, da Althala 0/A lndáolde Formanão- abler segurança razoável deque as demenutmaçõnn cantdbcin. tomadas em Flsoa descias dos atividades eperoeionais 17,105) 1.405

tina - Opinião - Eaaminumov es demonstrações cantdbeis da Aflhuiu S/A conjunta. estão livres de distançón mrlenanta, independontamenta se causa- Aqeisiçdcsde ativa imobilizado a rrtsngivcl (tu.034) (7.603)
Indãutda Fanmucóutica )Cvmpanhie(, que compreendem o balanço paIn- da per Iraudo ou erre, a emitir melatdde de auditodu cantando nossa epiniãe, Ou/da de pmjetvs da pesquisa a denenuclvimentes cuscebadvu 6.462 -

mvnial em 31 de dezembro da 201Boas mospectivas domonstmeçõas dc Segurança rczedvol á um alta nivel de segurança. man non uma garantia Peloraliemuçde de aSno imobilizado a imluogiucl run ruo

nesultada, do nenultvdv ubrangente, das mutações do patrimõria liquida a do qua a auditoria realizada do acende com an narmes brasibainuseinter- Flaea da oaiea das alinidedes do resestimearo (10.203) (7.435)
dos luvas do voice para v asemulvio lindo naquela dale. bem como en cvr- nucieneis da auditoria compra dclvclam as eventuais distorções relevantes Emprõnlimvs e tivanciamemtvs 17.476 6.031

respendeetes notas explicativas. incluindo e rasumo das pdncipuis poliliuas onistantes. As distorções pedem sem decorrentes de trauda ou erre e nõn Flueo de colon das atreidados de 5aoneiamenta 17.476 6.031

centóbeis, Em nessa cpiniãv. es demonstnuçõas contábain acima ratarides consideradas relevantes quando. individualmente vu em conjunte, pensam Asmonlo/)redoçâo) llquidaloatea • equivalentes da caioa 165 1

apr050ntam adequadameelo. em Iodos vs aspectos rnloaamlas, e posiçáv intluenciar, dentre de uma perspectiva razodnol, ao decisões 000nõmicas Caixa e equivalentes da caixa ao início do vanroicio 59 60

patdmvnial a Onunceira. da companhia em 31 de dezembre de 2010. ada- dos ussddvs tomadas cum beca nas nelen:das demonslraçbes ccntãbeiS Caixa e equivalentes de antas na Itnel dv eaereldre 224 69

scmpvnhe de suas operaçõns o os sass respcctiavs Ilucus dv caiva para Cemo parte da auditoria realizada, da acende comas neIman brasileiros e Jaim AparocidaYamamoto - Dilator Pranidrnto

eceruicio linde nessa data de acerdo cem an prdlican adotadas no One- intemnocieneis de auditoria, eevrcemcu julgemontv preossicnal e mantemos Minhele Carosi - Contadora CRC lOP 205212/0-7

sii Base para opinião - Nosso audileda lvi ccmduzida de acorde cem us ceõcisme prutssivnal ao lenge do audãvdu, Além disse: - Identilicamos a cencluimmas que comIc incerteza relevante, devemos chamar atençõn em
narmas brasilaimas a internucienaie da audicria, Nossas nosponsebilidadas, avuliumas os rivus da distarção relevante nas demenstreções conlóbein. in- louco relatório da auditedu para vs respectivas divulgações nas demvnntra-

em centormidada com talc sermos, enlõe devcrilas na ceçõo a seguir. in- dependentemente se cessada por trauda eu erro, planojamac a eeecslames çdes csnlõbeis ou incluir modificação cm nossa cpinião, sees divulgações
titulada Respcnnabilidadnn de usdiren pela auditenia das dememstmaçõrs procadimantes da audiodu em respastas a tais dsucs; e obtivemos midên- Iveem inudoquadas, Nossas uvnvlusõrs estãv tundamonladus nas evidõn-

conláboin", Serras indepandaotos em relação à campunhiu. da acordo cem clods aud:toda apncpmiadu e ouçeienta para tsndamenler rosco cpiniõc. O vias de uudãode ebõdus ate a dato da nosso nalatdrio, Tedaviu. aventos ou

vs pdnvipivs éticos relevantes previstos no Código de Ética Protinnional do dccx da são detecção ralavante ravultunta do Iraude é maior deque optou,- condições lulures padem lavar a eampanhia anão mais se manterem van-

Contador e nas normas pretissionein ermidas pelo Conselho Federal de n/ante de erro, já qua a Iraude pede envolver velado bader os controles in- mu/dade openacienal. • Avaliamos a apresentação geral. a estruluna e

Cvntubihdado, e campdmvs cem as demo/s responsabilidades dlicas dc ternos, conluia. tulsitouçãe, omissõo ou roprasantuçOon lalsas intencionais, conteúdo das damonsrnações ccntdbnis, inclusive as divulgoçõesose as

acenda cem nssas normas. Acrodilonnos que a uvidõnciu de auditc/a obtida -Obtivemos enlond:mento dos centroles interno, relevantes pana a aud'dcdu domvnctrações cantóbais roprosnotam as oemnespvndentas trarrsações a es

suficionlo a apropriada para lundamonter nossa opinião. Rooponsabilida- para planejarmvv pnccedimcstvs da auditodu apropriados nas circunnlan- conotas de mvneira compel/ce) came vbjeliao do apnevonlaçãv adequada.
dn da administração e da goonrnençs peles demonstrações centábeis vias, mas não como ebjelivc de eopteseermvc opinião sobra a eçcdciu dos Camunicamo-nos com on responsáveis pela gavemnunçu e respeito, entre

- A administração mespeesdoal pala alabaração e adequada apresentação cevtrolns internos da cempanhiv, • Avaliamos e adequaçõo den políticas cumes anpactcs, do alvanca planejado. da dpava da auditatia a das cons -

das dcmonutraçdas contdbnis da aceeda cam as pnãõcas cantábais edvte- cevlábcic stilizedvs o a razoabilidudn das nstimaövas cvntdbeis o meopecli- atações uignilcaõvas do audiloda, inclusive eventuais deçciãnciau uigniç-

das no Brasil e pelos contreles internee que ela dnlerminvu come neces- nas divulgações leitas pela adminislmegõn.- Concluimos sobra a adequação cativas nyc controles miarmos qua idanõficamon durante nossos trabalhos.

5 rios puna parmibr a elaboração das demonslnuçdee centábois livres de douse, pele udministmaçàa da besc avetdbil de cantinuidade vperavivnul a, Simionoto Campinas - OP. 15 de março da 2015,

divtcnçoo relevante, indapasdantamanto se ceusadu per treude ou ermo. Na cem base nau Ovidãvciav da auditoria vbtidus, se solde invnrleza relevante c
._--..-. ....

-

elabveaçõo das demonstrações voetõbeis, a adminiutraçáv e rospensãael em rnlaçõe a eventos ou cvndiçves que possam levantar dúvida siçsi5cutina Simianato Auditores Independentes Sebantiãe Obreia - Contador

pela avaliação da capacidade de a companhia continuar cpcnandn, dinul- em relação a capacidade de continuidade aperacioval da cempenh/a. So CRC 209017403/0-1 - CVM HR 9237 CRC tSP 21752110.6

As oemaestraçãns Finsoxeiras eampletas, acampanhodas dos Natas Eoplieaticas, estão à diopuoição doo Ses. Aoionistoo na onda da Companhia.


