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CNPJ Nº 43.252.758/0001-20

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2019 E 2018 (EM REAIS)
ATIVO
CIRCULANTE

2019

2018

7.526.673,09

6.096.871,78

Disponibilidade

1.046.197,67

384.922,46

Contas a receber líquidas

5.231.927,13

4.453.870,69

Outras contas a receber

564.667,93

726.500,46

Estoques

668.731,11

507.020,14

Despesas antecipadas

15.149,25

24.558,03

18.569.741,79

16.552.530,92

1.000.189,78

1.001.039,84

1.000.189,78

1.000.189,78

NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Aplicações temporárias
Crédito tributário
Despesas antecipadas
Imobilizado

0,00

850,06

17.543.010,46

15.523.584,73

Intangível
TOTAL DO ATIVO

26.541,55

27.906,35

26.096.414,88

22.649.402,70

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE

2019

2018

11.355.158,02

8.068.281,55

Fornecedores

1.997.457,22

1.626.141,67

Provisão de eventos a liquidar para o SUS

926.457,89

1.012.704,86

Empréstimos e financiamentos
Obrigações trabalhistas
Impostos e encargos sociais a recolher
Honorários médicos - Mantenedora
Provisões de férias e encargos
Outras contas a pagar

325.314,10

927.577,91

803.273,35

628.993,99

408.318,09

337.044,19

1.039.390,66

818.131,33

2.236.331,10

1.852.494,47

3.618.615,61

865.193,13

3.781.848,63

4.360.793,10

Impostos e contribuições a recolher

1.312.354,57

1.312.354,57

Empréstimos e financiamentos a pagar

235.609,43

517.861,74

NÃO CIRCULANTE

Provisão de eventos a liquidar para o SUS

77.629,85

96.811,85

2.156.254,78

2.433.764,94

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

10.959.408,23

10.220.328,05

Patrimônio Social

10.220.328,05

11.113.262,94

739.080,18

(892.934,89)

26.096.414,88

22.649.402,70

Outras contas a pagar

Superávit/(Déficit) do exercício
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Douglas Apparecido Guzzo, Presidente - CPF nº 022.036.858-91
Carlos Soares Sobrinho, 1º Diretor financeiro - CPF nº 692.973.048-34
Miriam Roberta Corrêa Barros, Contadora - CRC nº 1SP269211/O-7

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (EM REAIS)

RECEITA BRUTA
Prestação de serviços - Mantenedora
DEDUÇÕES DA RECEITA
Cofins
Abatimentos

2018
43.631.667,06

50.438.275,22

43.631.667,06

(1.516.108,28)

(1.314.413,41)

(1.513.056,71)

(1.308.781,04)

(3.051,57)

(5.632,37)

48.922.166,94

42.317.253,65

(32.759.080,82)

(29.341.437,21)

RECEITA LÍQUIDA
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS

2019
50.438.275,22

DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas administrativas e gerais
INSS cota patronal
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

(24.014.613,97) (20.584.569,98)
(19.737.096,40)

(16.733.126,37)

(4.277.517,57)

(3.851.443,61)

(294.984,73)

(410.176,34)

Receitas financeiras

64.466,28

8.473,93

Despesas financeiras

(359.451,01)

(418.650,27)

3.004.872,31

1.908.514,89

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
Locações de bens
Outras receitas
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
DÉFICIT OPERACIONAL
RESULTADO BAIXA BENS ATIVO IMOBILIZADO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS LÍQUIDAS
Benefícios obtidos - Renúncia Fiscal

477.271,65

277.820,65

2.527.600,66

1.630.694,24

-

-

(5.141.640,27)

(6.110.414,99)

-

-

6.108.644,34

5.217.480,10

6.108.644,34

5.217.480,10

(227.923,89)

-

Provisão para IRPJ

(161.238,15)

-

Provisão para CSLL

(66.685,73)

-

739.080,18

(892.934,89)

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O SUPERÁVIT

SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (EM REAIS)
Patrimônio Social

Superávit/(Déficit)
do exercício

Total

11.072.730,68

40.532,26

11.113.262,94

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Transferência para patrimônio social

40.532,26

Déficit do exercício

(40.532,26)
(892.934,89)

(892.934,89)
10.220.328,05

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

11.113.262,94

(892.934,89)

Transferência para patrimônio social

(892.934,89)

892.934,89
739.080,18

739.080,18

10.220.328,05

739.080,18

10.959.408,23

Superávit do exercício
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

6 - IMOBILIZADO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (EM REAIS)

7 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
a) Passivo Circulante

2019

2018

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Superávit/(Déficit) do Exercício

739.080,18

(892.934,89)

1.268.934,29

757.075,61

(Aumento) das Contas a receber

(616.223,91)

(1.167.256,76)

(Aumento)/Diminuição dos Estoques

(161.710,97)

50.204,78

10.258,84

11.512,16

(105.428,97)

677.591,14

371.315,55

256.642,18

Ajustes por:
Depreciações e amortizações
(Aumento) ou Diminuição das Contas do Ativo

Diminuição das despesas dos exercícios seguintes
Aumento ou (Diminuição) das Contas do Passivo
Aumento/(Diminuição) da Provisão de eventos a liquidar para SUS
Aumento dos Fornecedores
Aumento das Obrigações trabalhistas

174.279,36

315,69

Aumento dos Honorários médicos - Mantenedora

221.259,33

150.002,72

Aumento das Provisões de férias e encargos

383.836,63

292.753,36

2.475.912,32

151.660,62

71.273,90

(44.988,73)

4.832.786,55

242.577,88

Aumento de outras contas a pagar
Aumento/(Diminuição) de Impostos e contribuições a recolher
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimento

-

0,00

Aquisições de Ativo Imobilizado

(Aumento)/Diminuição das Aplicações temporárias

(3.286.995,22)

(378.532,20)

Caixa líquido proveniente das atividades de investimento

(3.286.995,22)

(378.532,20)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Banco Itaú S/A - Capital de Giro

2019

2018

-

0,03

Banco Itaú S/A - FINAMES

74.372,40

105.194,10

Banco Itaú S/A - Leasings de equipamentos

38.019,91

142.833,62

Banco Itaú - CDC
Banco Bradesco - CDC’s
Banco Itaú - Capital de Giro Contr. 78724904-4

22.432,46
99.424,30
43.862,70

89.729,59
103.716,73
500.000,00

Banco Unicred - CDC Contr. 2018002036

100.323,18

100.323,90

(-) Enc. Financ Banco Itaú S/A - Capital de Giro

(799,60)

(0,02)

(-) Enc. Financ Banco Itaú S/A - FINAMES

(2.161,43)

(8.912,22)

(-) Enc. Financ Banco Itaú S/A - Leasings Equip.

(1.267,70)

(20.145,70)

(-) Enc. Financ Banco Itaú - CDC

(876,43)

(15.344,83)

(18.137,08)

(30.770,97)

(-) Enc. Financ Banco UNICRED-CDC

(29.878,61)

(39.046,32)

Total

325.314,10

927.577,91

(-) Enc. Financ Banco Bradesco - CDC

b) Passivo Exigível a longo prazo

2019

2018

Banco Itaú S/A - FINAMES

74.372,40

Banco Itaú S/A - Leasings de equipamentos

38.020,44

Banco Itaú S/A - CDC
Banco Bradesco S/A - CDC’s
Banco Unicred - CDC Contr. 2018002036
(-) Enc. Financ Banco Itaú S/A - FINAMES

22.432,39
65.634,17

165.058,57

200.646,36

300.969,54
(2161,43)

(-) Enc. Financ Banco Itaú S/A - Leasings Equip.

(1.267,74)

(-) Enc. Financ Banco Itaú S/A - CDC
(-) Enc. Financ Banco Bradesco S/A - CDC’s

(876,40)
(4.109,88)

(22.246,91)

(26.561,22)

(56.439,12)

235.609,43

517.861,74

(Diminuição) dos Empréstimos e financiamentos

(884.516,12)

(10.265,01)

Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento

(884.516,12)

(10.265,01)

661.275,21

(146.219,33)

Caixa e equivalente de caixa no início do período

384.922,46

531.141,79

Caixa e equivalente de caixa no fim do período

1.046.197,67

384.922,46

a) Passivo Circulante

2019

2018

661.275,21

(146.219,33)

Salários e ordenados

792.206,05

625.678,09

Pensão alimentícia

2.591,90

2.595,03

Rescisões a pagar

8.475,40

720,87

803.273,35

628.993,99

Aumento/(Diminuição) líquida de caixa e equivalente de caixa

Aumento/(Diminuição) líquida de caixa e equivalente de caixa
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

(-) Enc.Financ Banco Unicred
Total
8 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Total
NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
1 - OPERAÇÕES
A Associação Americanense de Saúde é uma sociedade civil de natureza filantrópica, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de seus membros integrantes, mantenedora do Hospital São Francisco de Americana, fundada
aos cinco dias do mês de outubro de mil novecentos e quarenta e dois.
O objetivo da entidade compreende:
a) manter, administrar e desenvolver como hospital de caráter filantrópico sem fins lucrativos;
b) prestar assistência Médico-Hospitalar à população, inclusive aos desvalidos do município;
c) manter leitos e serviços hospitalares para uso público gratuito, sem distinção de raça, cor, sexo ou credo religioso; e
d) promover operações com planos de assistência à saúde.
2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade - NBC
instituídas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e Pronunciamentos do CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis.
3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) Apuração do Resultado: O resultado das operações é apurado pelo regime de competência, incluindo as receitas, despesas, gratuidades, doações, subvenções e aplicações de recursos.
b) Provisão para perdas sobre créditos: A provisão para perdas sobre créditos foi revista e não possui alteração
por haver saldo em conformidade com a probabilidade de perdas no recebimento, segundo estimativa da Administração da Entidade.
c) Estoques: São demonstrados ao custo de aquisição, não superando o valor de mercado.
d) Imobilizado: É demonstrado ao custo de aquisição ou construção. As depreciações e amortizações de bens do
imobilizado foram calculadas e contabilizadas, com base na vida útil atribuída aos bens.
e) Empréstimos e financiamentos: Demonstrados por valores contraídos, acrescidos dos correspondentes encargos financeiros apropriados até a data do balanço.
f) Impostos e contribuições sociais a recolher: Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis até a data do balanço.
g) Provisão de férias e encargos: Demonstrado por valores calculados com base nos direitos adquiridos pelos
empregados até a data do balanço, incluído os encargos sociais correspondentes.
h) Demais ativos e passivos: Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável,
dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço.
i) Redução ao valor recuperável de ativos: O imobilizado e outros ativos não circulantes são revistos anualmente para se identificar evidencias de perdas não recuperáveis (“impairment”), ou ainda, sempre que eventos
ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando este for o
caso, o valor recuperável é calculado para verificar se há perda. Quando houver perda, ela será reconhecida
pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o maior entre o preço
líquido de venda e o valor em uso de um ativo.
4 - CONTAS A RECEBER
Referem-se a direitos a receber de contratos relativos à prestação de serviços de assistência Médico-Hospitalar.
5 - OUTRAS CONTAS A RECEBER
O saldo deste grupo refere-se aos créditos a receber de cheques pré-datados que aguardam compensação, o
montante de cheques de clientes que estão em cobrança judicial e saldo do PIS a compensar ref. crédito Processo
nº 13886-720371/2016-19 - Pedido RFB.
2019
Adiantamentos fornecedores/funcionarios
Cheques em juízo
Impostos a compensar
Total

2018

12.784,70
548.207,00

722.824,23

3.676,23

3.676,23

564.667,93

726.500,46

9 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER
2019

2018

INSS

a) Passivo Circulante

107.789,89

83.949,79

FGTS

144.208,01

80.293,66

IRRF s/ salários
PIS s/ folha
Contribuição Sindical
ISSQN

29.379,57

61.275,24

-

15.240,82

27.970,87

22.418,33

1.066,24

2.369,15

INSS s/ serviços de terceiros

23.829,59

18.830,41

IRRF retido de serviços de terceiros

40.370,08

13.910,61

PIS/COFINS/CSLL retido serv de terceiros

33.703,84

38.756,18

408.318,09

337.044,19

Total
b) Passivo Exigível a longo prazo
Refis (PIS, IRRF e INSS)
Total

2019

2018

1.312.354,57

1.312.354,57

1.312.354,57

1.312.354,57

10 - HONORÁRIOS MÉDICOS - MANTENEDORA
Refere-se a honorários a serem pagos a médicos e prestadores de serviços do corpo clínico da mantenedora.
11 - ACORDO SÃO LUCAS S/A
Em novembro de 2016 a Entidade efetuou um Acordo judicial com a São Lucas S/A, referente ao Processo nº
1001765-73.2016.8.26.0019, de reconhecimento das custas do convênio IRMAN no montante de R$ 2.418.254,32,
que não haviam sido alocadas no período da alienação da carteira da Operadora do Plano de Saúde em 2013. Sendo assim, a Associação Americanense de Saúde reconheceu o passivo que será liquidado em 139 parcelas mensais
a partir de janeiro de 2017, ajustadas anualmente pelo índice que corrige a captação da carteira IRMAN. O índice
de reajuste é de 7% e em 31 de dezembro de 2019 o saldo total a pagar em 103 parcelas é de R$ 2.109.784,26.
12 - ATENDIMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO COM O SUS
A entidade disponibilizou suas instalações de ocupação ao Serviço Único de Saúde - SUS, conforme resolução do
Conselho Nacional de Assistência Social.
13 - ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS USUFRUÍDAS
A Associação Americanense de Saúde é uma entidade filantrópica e goza de isenção do pagamento da contribuição ao INSS relativo à cota patronal, IRPJ, CSLL e à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
- COFINS. A isenção tributária foi contabilizada no resultado como se devidos fossem, tendo como contrapartida a conta de Benefícios obtidos - Renúncia Fiscal. Em 2019 a entidade deixou de recolher o montante de R$
6.108.644,34 (R$ 5.217.480,10 no exercício de 2018), conforme abaixo:
INSS - cota patronal
COFINS
IRPJ
CSLL

2019

2018

4.277.517,57

3.851.443,61

1.603.202,88

1.366.036,49

161.238,15
66.685,73
6.108.644,34

5.217.480,10
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16 - CONTINGÊNCIAS PASSIVAS
Existem processos judiciais cíveis, indenizatórios e trabalhistas ajuizados contra a Associação Americanense de
Saúde num montante aproximado de R$ 5 milhões, que, segundo entendimento dos consultores jurídicos, há uma
probabilidade de ser possível um desfecho da ação que dê ganho de causa à parte contrária. E aproximadamente
R$ 47 mil em processos com probabilidade de perda provável pela Entidade.
Há também processos judiciais em favor da Associação Americanense de Saúde, no montante aproximado de
R$ 261 mil, com probabilidade de um possível êxito na recuperação dos créditos, segundo estimativa dos consultores jurídicos.
17 - PROCESSOS DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE FILANTROPIA
Existem processos desde 2.009 protocolados pela Associação Americanense de Saúde junto ao Ministério da Saúde,
para os pedidos de renovações do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. O processo protocolado
em 2009 foi julgado com decisão desfavorável à Entidade, na qual foram apresentados recursos administrativos e,
em dezembro de 2017 o Ministério da Saúde publicou a Consulta Pública nº 112, de 15 de dezembro de 2017, para a
manifestação da sociedade civil a respeito do recurso administrativo, que foi cumprido. Os processos tiveram novas
publicações de indeferimento dos pedidos em 2018, dos quais foram protocolados recursos administrativos contra
as decisões, que aguardam novos julgamentos. E referente aos processos de pedido de renovação dos períodos
posteriores (2014 e 2017), os mesmos foram suspensos pelo CEBAS em 2019, aguardando julgamento dos processos
de renovação dos anos anteriores.
Douglas Apparecido Guzzo, Presidente - CPF nº 022.036.858-91
Carlos Soares Sobrinho, 1º Diretor financeiro - CPF nº 692.973.048-34
Miriam Roberta Corrêa Barros, Contadora - CRC nº 1SP269211/O-7

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos diretores da ASSOCIAÇÃO AMERICANENSE DE SAÚDE.
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da ASSOCIAÇÃO AMERICANENSE DE SAÚDE, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas,
incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da ASSOCIAÇÃO AMERICANENSE DE SAÚDE em 31 de dezembro de
2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Ênfase
Conforme Nota explicativa nº 17, em 2.009 a entidade protocolou o pedido de renovação do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, sendo que, após análise o Ministério da Saúde indeferiu o pedido por meio da Portaria
nº 401, publicada em 16 de abril de 2013. Os consultores jurídicos da entidade protocolaram um recurso em 14 de maio de
2013, onde o processo encontra-se no CODEPRO para as devidas providências. Em 06 de janeiro de 2017, o CEBAS expediu
um oficio nº 807/2016 requerendo apresentação de documentos do exercício fiscal de 2009, para reanálise do processo e
julgamento do processo de renovação do CEBAS, cuja resposta ao ofício foi protocolizada no dia 06 de fevereiro de 2017.
Em 26 de abril de 2017 foi publicada a Portaria nº 821/2017 indeferindo a renovação do CEBAS sob o entendimento de que
não foram atendidos os requisitos constantes da Lei nº 12.101/2009, na qual a Entidade protocolou recurso administrativo
em 26 de maio de 2017. E em 26 de dezembro de 2017 foi publicada a Consulta Pública nº 112, de 15 de dezembro de 2017,
para a manifestação da sociedade civil a respeito do recurso administrativo, o que foi cumprido. Para os períodos seguintes, foram protocolados pedidos de renovação do CEBAS em 19 de junho de 2012, em 19 de dezembro de 2014 e 29 de
dezembro de 2017, cujos processos foram suspensos em 2019 até que sejam julgados os processos de renovações de anos
anteriores. E, até que não seja julgado o processo pelo Ministério certificador, o protocolo do requerimento de renovação
da certificação é considerado prova de certificação, conforme art. 8º do Decreto nº 8242/2014.
Outros Assuntos
Os valores correspondentes ao exercício findado em 31 de dezembro de 2018, apresentado para fins de comparação,
foram anteriormente por nós auditados, cujo Relatório dos Auditores Independentes foi emitido em 22 de março
de 2019 sem ressalvas.
Responsabilidade da administração pelas demonstrações contábeis
A administração da ASSOCIAÇÃO AMERICANENSE DE SAÚDE é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da
Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração
pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 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 internacionais de auditoria, exercemos
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de
auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações
e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
com o objetivo de apresentação adequada.
Piracicaba - SP, 01 de abril de 2020.
Moda Auditores Independentes S/S. - CRC nº 2SP021705/O-8 - CVM nº 8990
Luis Antonio Moda, Contador - CRC nº 1SP143555/O-0
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO AMERICANENSE DE SAÚDE, mantenedora do HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE
AMERICANA, tendo examinado as demonstrações financeiras relativas ao ano findo em 31 de dezembro de 2019,
14 - GRATUIDADES CONCEDIDAS
A entidade concedeu no exercício de 2019 serviços gratuitos à pacientes no montante de R$ 83.108,31 (R$ compreendendo o Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados, é de opinião que as referidas demonstrações
financeiras antes mencionadas representa a posição financeira e o resultado do exercício da Entidade.
54.314,94 no exercício de 2018)
Americana, 31 de dezembro de 2019.
15 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Aristides Forti, CPF Nº 223.742.648-15
O saldo do Patrimônio Líquido é compreendido pelo Patrimônio Social inicial, acrescido dos valores dos superávits, das
Oswaldo Paciulli, CPF Nº 013.784.658-49
doações e subvenções patrimoniais recebidas, dos ajustes de avaliação patrimonial e diminuído dos déficits ocorridos.
Roque Pereira, CPF Nº 335.629.978-68
O superávit do exercício será incorporado ao Patrimônio Social na data da aprovação do balanço pela Assembleia Geral.

