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At.: Dr. Antonio Miguel Pereira
Presidente

Ref.: Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2013.

Prezados Senhores.

Estamos encaminhando as demonstrações contábeis da ASSOCIAÇÃO 
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE - Justiça do Trabalho da 15ª 
Região, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013,
devidamente acompanhadas das notas explicativas, do relatório dos auditores
e do relatório circunstanciado sobre práticas contábeis e de controle adotadas 
pela operadora.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente.

Fábio Cerboncini
Sócio

Rua Dr. Costa Júnior, 434 – Água Branca CEP. 05002-000 – São Paulo – SP – Brasil
Telefone/Fax: (11) 3675-1228 irmaoscampos@irmaoscampos.com.br www.irmaoscampos.com.br
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos Srs.

Diretores e Conselheiros da
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE -

Justiça do Trabalho da 15ª Região

Campinas – SP

Examinamos o balanço patrimonial da Associação Beneficente de Assistência à
Saúde – ABAS 15, levantado em 31 de dezembro de 2013 e as respectivas 
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
correspondentes ao exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais 
práticas contábeis e demais informações constantes das notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis

A Associação Beneficente de Assistência à Saúde – ABAS 15 é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação dessas 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.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações 
contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de 
exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o 
objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres 
de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de 
evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações 
contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, 
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o 
auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações contábeis, a fim de planejar os procedimentos de 
auditoria mais apropriados nas circunstâncias. Uma auditoria inclui, também, a 
avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da 
apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião.
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Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no primeiro parágrafo 
representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial 
e financeira da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE –
Justiça do Trabalho da 15ª Região, em 31 de dezembro de 2013, o resultado de 
suas operações, as mutações do seu patrimônio líquido e os seus fluxos de caixa, 
correspondentes ao exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agencia Nacional de 
Saúde Suplementar – ANS. 

São Paulo, 31 de janeiro de 2014.

IRMÃOS CAMPOS & CERBONCINI
AUDITORES ASSOCIADOS

CRC 2SP 013.900/O-8

Fábio Cerboncini
Sócio Contador
CRC 1SP 079.347/O-3
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Notas 2013 2012 Notas 2013 2012

ATIVO  CIRCULANTE 3d 4.006.346,65  5.272.174,35   PASSIVO  CIRCULANTE 3g 1.783.018,52 896.980,16     
Disponível 614.028,38     9.026,73           Provisões Técnicas de Operações de Assist. à Saúde 5 1.689.859,60 812.384,86     
Realizável 3.392.318,27  5.263.147,62   Provisões de Prêmios/Contraprestações 3.114,55         -
Aplicações Financeiras 3.324.902,41  5.152.811,61   Provisão de Prêmio/Contrapr.Não Ganha -PPCNG 3.114,55         
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas 2.024.678,57    850.232,92       Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS 58.217,15        -
Aplicações Não Vinculadas 1.300.223,84    4.302.578,69     Provisão de Eentos/Sin. a Liquidar p/Outros Prest.Serviços 369.167,43      19.423,66        
Créditos de Operaçôes com Planos de Assist. à Saúde 67.415,86       110.336,01      Provisão para Eventos/Sin. Ocor.e Não Avisados (PEONA) 1.259.360,47   792.961,20      
Contraprestação Pecuniária a Receber 67.415,86        42.138,42         Tributos e Encargos Sociais a Recolher 38.269,50        30.594,20        
Outros Créditos de Operações com Planos de Assist. à Saúde - 68.197,59         Débitos Diversos 54.889,42        54.001,10        

ATIVO NÃO CIRCULANTE 3e 376.668,37     383.637,78      

Realizável a Longo Prazo 135.131,70     120.497,92      PATRIMÔNIO SOCIAL 2.599.996,50 4.758.831,97
Aplicações Financeiras 94.547,50       79.913,72        Patrimônio Social 2.599.996,50   4.758.831,97    
Aplicações Não Vinculadas 94.547,50        79.913,72         
Depósitos Judiciais e Fiscais 6 40.584,20        40.584,20         

Permanente 4 241.536,67     263.139,86      
Imobilizado de Uso Próprio 2,3f 165.855,60      174.324,72       
Não Hospitalares /Odontológicos 72.779,80        82.021,67         
Outras Imobilizações -                 5.150,00          
Intangível 2.901,27          1.643,47           

TOTAL DO ATIVO 4.383.015,02  5.655.812,13   TOTAL DO PASSIVO 4.383.015,02 5.655.812,13

ATIVO PASSIVO

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Justiça do Trabalho da 15ª Região

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 e 2012
(Em Reais)

BALANÇO PATRIMONIAL

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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Notas 2013 2012

Contraprestações Efetivas com Plano de Assist. à Saúde 11.980.596,03   11.194.746,37   

Receitas com Operações de Assistência à Saúde 11.980.596,03   11.194.746,37   

Contraprestações Líquidas 1 11.980.596,03     11.194.746,37     

Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos (13.060.003,94)  (9.520.562,71)    

Eventos Indenizáveis/Sinistros 1 (12.593.604,67)    (9.364.396,83)      

Variação da Provisão de Event./Sinistros Ocor.Não Avisados (466.399,27)        (156.165,88)        

RESULTADO DAS OPER. COM PLANOS DE  ASSISTÊNCIA À SAÚDE 1 (1.079.407,91)    1.674.183,66      

Outras Receitas Operacionais de Planos de Assist. à Saúde 1.180,00             1.300,00             

Outras Despesas Operacionais com Planos de Assist. à Saúde (23.985,32)          -                    

RESULTADO BRUTO (1.102.213,23)    1.675.483,66      

Despesas Administrativas (1.345.820,64)      (1.269.405,35)      

RESULTADO OPERACIONAL (2.448.033,87)    406.078,31         

RESULTADO FINANCEIRO 294.675,51         310.565,77         
Receitas Financeiras 361.196,71          401.174,47          
Despesas Finaneiras (66.521,20)          (90.608,70)          

RESULTADO PATRIMONIAL (5.477,11)            -                       
Despesas Patrimoniais (5.477,11)            -                    

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (2.158.835,47)    716.644,08         

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

(Em Reais)

Justiça do Trabalho da 15ª Região

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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Superávit
Notas acumulado Total

Saldos em 31 de dezembro de 2011 4.042.187,89 4.042.187,89

Resultado do exercício de 2012 716.644,08     716.644,08     

Saldos em 31 de dezembro de 2012 4.758.831,97 4.758.831,97

Resultado do exercício de 2013 1 (2.158.835,47)  (2.158.835,47)  

Saldos em 31 de dezembro de 2013 2.599.996,50 2.599.996,50

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012
(Em Reais)

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Justiça do Trabalho da 15ª Região

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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2013 2012

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimento de plano de saúde 11.932.692,51    11.204.289,21   
Outros recebimentos operacionais 367.432,49         741.079,21       
Pagamento a fornecedores e prestadores de serviços de saúde (12.435.125,90)   (9.938.712,79)   
Pagamento de pessoal (590.493,17)       (600.917,59)      
Pagamento de serviços de terceiros (462.090,66)       (399.549,18)      
Pagamento de tributos (124.321,41)       (114.571,28)      
Pagamento de aluguel (25.307,38)         (23.017,00)        
Outros pagamentos operacionais (157.311,25)       (138.102,36)      
Caixa gerado das atividades operacionais (1.494.524,77)   730.498,22      

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
(Aplicações) resgates de aplicações financeiras de curto prazo 2.112.279,42      (724.887,57)      
Aquisições de bens do ativo permanente (13.153,00)         (8.314,90)         
Venda de bens do ativo permanente 400,00              -                 
Caixa aplicado nas atividades de investimentos 2.099.526,42    (733.202,47)    

CAIXA LÍQUIDO APLICADO NO EXERCÍCIO 605.001,65        (2.704,25)         

VARIAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 605.001,65        (2.704,25)         
                                CAIXA - Saldo Inicial 9.026,73            11.730,98         
                                CAIXA - Saldo Final 614.028,38         9.026,73          

Ativos Livres no Inicio do Período 4.311.605,42    3.817.386,60   

Ativos Livres no Final do Período 2.638.706,95    4.311.605,42   

Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ.- RECURSOS LIVRES (1.672.898,47)   494.218,82      

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

MÉTODO DIRETO
(Em Reais)

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Justiça do Trabalho da 15ª Região

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE -
Justiça do Trabalho da 15ª Região

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

(Em Reais)

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL E COMENTÁRIOS SOBRE O RESULTADO 
DO EXERCÍCIO

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – Justiça 
do Trabalho da 15ª Região é uma entidade de direito privado, sem fins 
lucrativos, com tempo indeterminado de duração e com sede na cidade 
de Campinas, Estado de São Paulo, a qual tem por objetivo administrar a 
assistência médico-hospitalar prestada aos juízes do trabalho e seus 
dependentes, vitalícios e temporários, ativos e inativos, que estejam 
jurisdicionados nesta região.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as 
práticas contábeis emanadas da Lei das Sociedades Anônimas e 
regulamentações da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, a 
qual prevê a constituição de reservas técnicas, a fim de garantir as 
obrigações contratuais.

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo 
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as 
quais levam em consideração as disposições contidas na Lei das 
Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76 e nos pronunciamentos técnicos 
emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis, aprovados 
pelo Conselho Federal de Contabilidade, exigidos para os exercícios 
iniciados a partir de 1º de janeiro de 2010.

Dentre os pronunciamentos adotados, destacam-se os seguintes:

Pronunciamento CFC
CPC Objeto Resolução NBC T

CPC 00 Estrutura conceitual 1121/08 1
CPC 01 Redução ao valor recuperável de ativos 1110/07 19.10
CPC 03 Demonstração dos fluxos de caixa 1125/08 3.8
CPC 25 Provisões, passivos e ativos contingentes. 1180/09 19.7
CPC 26 Apresentação das demonstrações contábeis 1185/09 19.27
CPC 27 Ativo imobilizado 1177/09 19.1

A operadora não possui; (i) plano de pensão; (ii) ganhos/perdas com 
ativos disponíveis para venda; (iii) operações de hedge e (iv) 
ganhos/perdas em conversões monetárias. Assim sendo não está sendo
apresentada a Demonstração do Valor Abrangente.
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NOTA 3 – REFLEXOS DA MEDIDA PROVISÓRIA MP 627/2013: 

A Medida Provisória 627, de 11/11/2013, editada pelo Governo Federal, 
trouxe profundas alterações na legislação tributária vigente, afetando a 
apuração do IRPF, IRPJ, CSLL, PIS e COFINS e tratou da revogação do 
Regime Tributário de Transição – RTT, que havia sido instituído pela Lei 
nº 11.941/2009.

Esta MP foi elaborada a fim de tratar de forma definitiva dos efeitos 
tributários decorrentes das alterações introduzidas nos critérios e 
métodos contábeis introduzidos a partir da legislação societária (Lei nº 
11.638/2007) e dos Pronunciamentos Técnicos do CPC, referendados 
pelo Conselho Federal de Contabilidade e considerados de adoção 
compulsória pelas empresas, por parte da Receita Federal.

A divulgação desta nota explicativa objetiva atender à solicitação dos 
nossos auditores, fundamentada em disposição do INSTITUTO DOS 
AUDITORES INDEPENDENTES DO BRASIL – IBRACON, o qual, através do 
Comunicado Técnico nº 02/2014, de 23/01/2014, veio determinar que as 
empresas auditadas, na elaboração das suas demonstrações contábeis a 
serem elaboradas a partir da referida MP, divulguem os reflexos no seu 
contexto contábil e fiscal.

Entendemos que o assunto é muito complexo, pois envolve não só 
questões da temática fiscal, mas também da temática contábil, com 
destaque para uma necessária revisão da sistemática de aplicação dos 
pronunciamentos técnicos editados pelo CPC aplicáveis à entidade e 
referendados pelo Conselho Federal de Contabilidade. Assim sendo, 
teremos primeiramente que promover essa revisão, para depois 
harmonizar tais práticas ao disposto no referido dispositivo fiscal. 

Os responsáveis pela área contábil da entidade estarão desenvolvendo 
esse trabalho no decorrer do exercício de 2014, para implantação a partir 
das operações que vierem a ocorrer em 01/01/2015.

NOTA 4 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apuração do Resultado

As receitas, custos e demais despesas são apropriadas ao resultado pelo 
regime de competência de exercícios.

b) Estimativas contábeis

As estimativas contábeis foram baseadas em fatores objetivos e 
subjetivos, com base no julgamento da associação para determinação do 
valor adequado a ser registrado nas demonstrações contábeis. Itens 
significativos sujeitos a estas estimativas e premissas incluem o valor 
residual e o grau de recuperação dos valores registrados no seu ativo 
imobilizado. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas 
poderá resultar em valores divergentes devido a imprecisões inerentes ao 
processo de sua determinação. 
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c) Moeda funcional e da apresentação das demonstrações 
contábeis

A moeda funcional e de apresentação da operadora é o real (R$), mesma 
moeda utilizada na apresentação das demonstrações contábeis.

d) Ativos circulantes

As aplicações financeiras em títulos e valores mobiliários estão acrescidas 
dos rendimentos incorridos até a data do balanço. Os demais ativos 
circulantes são apresentados pelo seu valor provável de realização.

e) Ativos não circulantes

O imobilizado está demonstrado pelo valor de custo; as depreciações são 
calculadas pelo método linear, com base em taxas que levam em 
consideração a vida útil econômica dos bens. Os demais ativos são 
apresentados ao valor de realização, incluindo, quando aplicável, os 
rendimentos e as variações monetárias auferidas.

f) Redução do valor recuperável de ativos (“impairment”)

Os bens integrantes do ativo imobilizado são submetidos ao teste de 
recuperabilidade para se identificar perdas por “impairment” anualmente 
ou quando eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o 
valor contábil pode não ser recuperável. O grau de recuperação desses 
ativos foi avaliado face ao confronto do valor contábil com o seu valor 
líquido de realização apurado na data do balanço. 

g) Passivos Circulantes

Os passivos circulantes são apresentados pelo seu valor provável de 
realização.

NOTA 5 – PROVISÕES TÉCNICAS

Os saldos registrados no passivo circulante em 31/12/2009, referentes à 
Provisão de Risco, foram, em janeiro de 2010, revertidos em sua 
totalidade a crédito da conta de resultado (variação das provisões 
técnicas), de acordo com a RN ANS 206, de 02 de dezembro de 2009.

Os ativos garantidores da Provisão de Risco, representados por 
aplicações em títulos e valores mobiliários, passaram automaticamente a 
lastrear, até 72/72, a Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados –
PEONA. 

A operadora não se valeu da faculdade de apropriar a Provisão de Risco 
revertida para a PEONA. Caso tivesse adotado, o montante adicional da 
provisão poderia ser compensado com as parcelas da PEONA a ser 
constituída em meses posteriores, ou seja, ficaria facultado à operadora 
deixar de constituir a parcela mensal, enquanto a provisão constituída 
fosse superior ao mínimo exigido pela ANS pelo escalonamento (1/72 
avos ao mês).
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NOTA 6 – ATIVO CONTINGENTE

O estatuto social estabelece que, a qualquer tempo, os participantes 
poderão se desligar da instituição. Para tal, é necessário à apresentação 
de solicitação por escrito e o pagamento, se existir, de saldo devedor 
decorrente do fato dos custos dos serviços prestados terem superado o 
valor das contribuições mensais efetuadas durante o tempo em que 
permaneceu associado.

Os advogados estão movendo ação ordinária de cobrança contra um 
associado que se desligou da entidade, mas não efetuou o 
correspondente pagamento do seu saldo devedor.

A estimativa dos advogados da sociedade é de que a ação seja julgada 
procedente, e que a ré seja condenada a pagar a importância devida, no 
valor de R$ 40 mil, não atualizados.

Desde 2008 o processo se encontra no STF (Supremo Tribunal Federal) e 
STJ (Superior Tribunal de Justiça) aguardando julgamento.

NOTA 7 – ATIVO PERMANENTE

Taxa de Saldo em Saldo em Saldo em
Imobilizado depreciação 31/12/2011 Adições Baixas 31/12/2012 Adições Baixas Transferências 31/12/2013

Custo de Aquisição
Imóveis de Uso Próprio 211.730,00      -                -                211.730,00      -                -                -                  211.730,00      
Máquinas e Equipamentos 21.890,87        3.900,00       (8.901,82)      16.889,05        -                -                (3.900,00)        12.989,05        
Móveis e Utensílios 45.564,30        5.280,00       (889,00)         49.955,30        -                -                3.900,00         53.855,30        
Equipamentos de Informática 24.890,70        5.163,90       (1.025,00)      29.029,60        9.939,00       (12.000,70)    -                  26.967,90        
Instalações 76.928,10        -                -                76.928,10        -                - -                  76.928,10        
Direito de Uso de Telefone - Custo 5.150,00          -                -                5.150,00          -                (5.150,00)      -                  -                  
Total do Custo 386.153,97  14.343,90  (10.815,82) 389.682,05  9.939,00    (17.150,70) -                  382.470,35  

(-) Depreciação Acumulada
Edificações 4% (28.936,16)      (8.469,12)      -                (37.405,28)      (8.469,12)      -                -                  (45.874,40)      
Maquinários e Equipamentos 10% (14.422,03)      (1.194,96)      8.901,82       (6.715,17)        (1.194,96)      -                -                  (7.910,13)        
Móveis e Utensílios 10% (23.445,08)      (3.837,89)      889,00          (26.393,97)      (3.939,91)      -                -                  (30.333,88)      
Equipamentos de Informática 20% (18.998,56)      (3.736,98)      4.080,00       (18.655,54)      (5.871,91)      11.519,01     -                  (13.008,44)      
Instalações 10% (31.323,46)      (7.692,24)      -                (39.015,70)      (7.692,40)      -                -                  (46.708,10)      
Total da Depreciação (117.125,29) (24.931,19) 13.870,82  (128.185,66) (27.168,30) 11.519,01  -                  (143.834,95)

Imobilizado Liquido 269.028,68  (10.587,29) 3.055,00    261.496,39  (17.229,30) (5.631,69)  -                  238.635,40  

INTANGÍVEL
Custo de Aquisição
Programas de informática 13.115,00        -                -                13.115,00        1.474,00       -                -                  14.589,00        
Marcas e Patentes 1.200,00          -                -                1.200,00          -                -                -                  1.200,00          
Total do Custo 14.315,00    -                -                14.315,00    1.474,00    -                -                  15.789,00    

(-) Amortização Acumulada
Programas de Informática 20% (12.519,60)      (151,93)         -                (12.671,53)      (216,20)         -                -                  (12.887,73)      
Total da Amortização (12.519,60)   (151,93)      -                (12.671,53)   (216,20)      -                -                  (12.887,73)   

Intangível Liquido 1.795,40       (151,93)      -                1.643,47       1.257,80    -                -                  2.901,27       

ATIVO PERMANENTE 270.824,08  (10.739,22) 3.055,00    263.139,86  (15.971,50) (5.631,69)  3.055,00      241.536,67  
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ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE -
Justiça do Trabalho da 15ª Região

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SOBRE PRÁTICAS CONTÁBEIS
E DE CONTROLE ADOTADAS PELA OPERADORA 

1. PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA EXECUTADOS

Nossos trabalhos foram efetuados com base em testes seletivos, aplicados na 
extensão e profundidade julgados necessários e consistiram na aplicação, dentre 
outros, dos seguintes procedimentos de auditoria:

 Analisamos as reconciliações dos saldos das contas de Bancos, em 
31/12/2013, procedendo ao confronto dos extratos bancários com os saldos 
contábeis na referida data e com as respostas recebidas em decorrência da 
nossa circularização de saldos (fontes externas de informação);

 Confrontamos os saldos contábeis das Aplicações Financeiras em 31/12/2013
com as posições fornecidas pelas instituições; referenciamos os rendimentos 
obtidos com as respectivas contas de resultado;

 Analisamos a movimentação ocorrida no decorrer do exercício nas contas de 
Mensalidades a Receber, testando, por amostragem, a sua apropriação às 
contas de receitas do exercício e a sua liquidação subsequente;

 Analisamos os Investimentos - Ourocap contabilizados em confronto com as 
respostas de circularização recebidas; referenciamos os rendimentos obtidos 
com as respectivas contas de receita;

 Analisamos a movimentação ocorrida no exercício nas contas do Ativo 
Imobilizado e examinamos o suporte documental das aquisições mais 
relevantes e conferimos os cálculos da depreciação apropriada no período; 
procedemos, ainda, a análise da sistemática adotada pela entidade tendo em 
vista a determinação do valor recuperável dos principais ativos;

 Procedemos ao exame documental das guias de recolhimento subsequente dos 
seguintes Impostos e Contribuições a Recolher na data do balanço: INSS 
sobre folha de pagamento; IRRF sobre folha de pagamento; IRRF sobre folha de 
pagamento e FGTS;

 Analisamos a conta de Sinistros a Liquidar, englobando a análise do principal 
processo do exercício de 2013, a sistemática de contabilização adotada e a sua 
liquidação subsequente até a data do balanço;

 Procedemos à revisão dos cálculos da Provisão de Risco, e da Provisão de 
Eventos Ocorridos e Não Avisados – PEONA, conforme determina a ANS, 
que dispõe sobre os critérios de constituição de garantias financeiras a serem 
observadas pelas Operadoras de Planos de Assistência à Saúde; 
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 Efetuamos a movimentação das contas do Patrimônio Líquido e dos valores 
contabilizados;

 Efetuamos o fluxo de caixa de dezembro de 2013, comparado com dezembro 
de 2012, a partir do resultado do exercício;

 Efetuamos revisão analítica das receitas e despesas incorridas em 
31/12/2013 e 31/12/2012;

 Preparamos a movimentação das despesas e receitas incorridas no período de 
janeiro a dezembro de 2013 e analisamos determinadas despesas de 
internação e quimioterápico, selecionadas aleatoriamente. Analisamos, 
também, a apropriação da receita de mensalidades.

2. RESULTADO DOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA

De acordo com as atuais práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais 
incorporam os pronunciamentos editados pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis e referendados pelo CFC – Conselho Fiscal de Contabilidade, os valores 
registrados no Ativo Intangível da ABAS 15, no valor líquido de R$ 2.901,27, 
devem ser revertidos para o resultado do exercício. 

Salientamos que um ativo para ser identificado e contabilizado como intangível 
deve: (a) ser um ativo não monetário; (b) ter condições de ser separado do 
patrimônio da empresa e alienado e (c) resultar de direitos contratuais ou legais.

Com base em nossos testes, temos a relatar que a ABAS 15, ainda não obteve o 
“habite-se” do imóvel de sua propriedade localizado à Rua Barão de Jaguara, nº 
707, Bloco A, Sala 104 - Campinas onde está localizada sua sede, ocasionando 
com que a operadora esteja impedida de realizar o seguro desse imóvel.

Esse problema já é do conhecimento da administração a qual nos informou que o 
sindico do prédio onde a operadora está instalada vem buscando a regularização 
dessa propriedade junto aos órgãos competentes.

Em decorrência dos exames por nós efetuados, concluímos pela adequação dos
demais procedimentos contábeis e de controle adotados pela ABAS 15.

Por último, salientamos que, em função do fato das nossas revisões das operações 
realizadas serem executadas em base de amostragem, não podemos garantir a 
identificação de erros intencionais e/ou fraudes que porventura tenham ocorrido.



 


Notas20132012Notas20132012


ATIVO  CIRCULANTE3d4.006.346,65   5.272.174,35    PASSIVO  CIRCULANTE3g1.783.018,52  896.980,16      


Disponível614.028,38      9.026,73            Provisões Técnicas de Operações de Assist. à Saúde51.689.859,60  812.384,86      


Realizável3.392.318,27   5.263.147,62    Provisões de Prêmios/Contraprestações3.114,55          -


Aplicações Financeiras3.324.902,41   5.152.811,61    Provisão de Prêmio/Contrapr.Não Ganha -PPCNG3.114,55          


Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas2.024.678,57     850.232,92        Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS58.217,15         -


Aplicações Não Vinculadas1.300.223,84     4.302.578,69      Provisão de Eentos/Sin. a Liquidar p/Outros Prest.Serviços369.167,43       19.423,66         


Créditos de Operaçôes com Planos de Assist. à Saúde67.415,86        110.336,01       Provisão para Eventos/Sin. Ocor.e Não Avisados (PEONA)1.259.360,47    792.961,20       


Contraprestação Pecuniária a Receber67.415,86          42.138,42          Tributos e Encargos Sociais a Recolher38.269,50         30.594,20         


Outros Créditos de Operações com Planos de Assist. à Saúde-68.197,59          Débitos Diversos54.889,42         54.001,10         


ATIVO NÃO CIRCULANTE3e376.668,37      383.637,78       


Realizável a Longo Prazo135.131,70      120.497,92       PATRIMÔNIO SOCIAL2.599.996,50  4.758.831,97  


Aplicações Financeiras94.547,50        79.913,72         Patrimônio Social2.599.996,50    4.758.831,97     


Aplicações Não Vinculadas94.547,50         79.913,72          


Depósitos Judiciais e Fiscais640.584,20         40.584,20          


Permanente4241.536,67      263.139,86       


Imobilizado de Uso Próprio2,3f165.855,60       174.324,72           


Não Hospitalares /Odontológicos72.779,80         82.021,67          


Outras Imobilizações-                  5.150,00           


Intangível2.901,27           1.643,47            


TOTAL DO ATIVO4.383.015,02   5.655.812,13    TOTAL DO PASSIVO4.383.015,02  5.655.812,13  


ATIVOPASSIVO


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE


Justiça do Trabalho da 15ª Região


EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 e 2012


(Em Reais)


BALANÇO PATRIMONIAL
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AU-015/14

Fevereiro 25, 2014.

À


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE 


Justiça do Trabalho da 15ª Região


Rua Barão de Jaguara, 707 – 10º andar – Conjs. 101/104 – Bloco Mozart

13015-320 - Campinas - SP


At.: Dr. Antonio Miguel Pereira

Presidente

Ref.: Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2013. 


Prezados Senhores.


Estamos encaminhando as demonstrações contábeis da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE - Justiça do Trabalho da 15ª Região, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013, devidamente acompanhadas das notas explicativas, do relatório dos auditores e do relatório circunstanciado sobre práticas contábeis e de controle adotadas pela operadora.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos,


Atenciosamente.




Fábio Cerboncini


Sócio





ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE


Justiça do Trabalho da 15ª Região – ABAS 15

BALANÇO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012.

ÍNDICE DOS ASSUNTOS TRATADOS


I. RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, 3

1. Relatório dos auditores independentes, 3

2. Balanço patrimonial – Ativo e Passivo, 5

3. Demonstração do resultado do exercício, 6

4. Demonstração das mutações do patrimônio social, 7

5. Demonstração dos fluxos de caixa, 8

6. Notas explicativas às demonstrações contábeis, 9 a 12

II. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SOBRE PRÁTICAS CONTÁBEIS E DE CONTROLE INTERNO, 13

1. Procedimentos de auditoria executados, 13

2. Resultado dos procedimentos de auditoria, 14

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES


Aos Srs.


Diretores e Conselheiros da


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE -


Justiça do Trabalho da 15ª Região


Campinas – SP


Examinamos o balanço patrimonial da Associação Beneficente de Assistência à Saúde – ABAS 15, levantado em 31 de dezembro de 2013 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa correspondentes ao exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais informações constantes das notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis


A Associação Beneficente de Assistência à Saúde – ABAS 15 é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 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.


Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.


Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis, a fim de planejar os procedimentos de auditoria mais apropriados nas circunstâncias. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.


Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.


Opinião


Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no primeiro parágrafo representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – Justiça do Trabalho da 15ª Região, em 31 de dezembro de 2013, o resultado de suas operações, as mutações do seu patrimônio líquido e os seus fluxos de caixa, correspondentes ao exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agencia Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 

São Paulo, 31 de janeiro de 2014.

IRMÃOS CAMPOS & CERBONCINI


AUDITORES ASSOCIADOS


CRC 2SP 013.900/O-8




Fábio Cerboncini


Sócio Contador


CRC 1SP 079.347/O-3




AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS


Notas20132012


Contraprestações Efetivas com Plano de Assist. à Saúde11.980.596,03    11.194.746,37    


Receitas com Operações de Assistência à Saúde11.980.596,03    11.194.746,37    


Contraprestações Líquidas111.980.596,03      11.194.746,37      


Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos(13.060.003,94)   (9.520.562,71)     


Eventos Indenizáveis/Sinistros1(12.593.604,67)     (9.364.396,83)       


Variação da Provisão de Event./Sinistros Ocor.Não Avisados (466.399,27)         (156.165,88)         


RESULTADO DAS OPER. COM PLANOS DE  ASSISTÊNCIA À SAÚDE1(1.079.407,91)     1.674.183,66       


Outras Receitas Operacionais de Planos de Assist. à Saúde 1.180,00              1.300,00              


Outras Despesas Operacionais com Planos de Assist. à Saúde(23.985,32)           -                     


RESULTADO BRUTO(1.102.213,23)     1.675.483,66       


Despesas Administrativas(1.345.820,64)       (1.269.405,35)       


RESULTADO OPERACIONAL(2.448.033,87)     406.078,31          


RESULTADO FINANCEIRO294.675,51          310.565,77          


Receitas Financeiras361.196,71           401.174,47           


Despesas Finaneiras(66.521,20)           (90.608,70)           


RESULTADO PATRIMONIAL(5.477,11)             -                        


Despesas Patrimoniais(5.477,11)             -                     


RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO(2.158.835,47)     716.644,08          


 


PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO


(Em Reais)


Justiça do Trabalho da 15ª Região




AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 


 


 


 


Superávit


NotasacumuladoTotal


Saldos em 31 de dezembro de 20114.042.187,89 4.042.187,89 


Resultado do exercício de 2012716.644,08      716.644,08      


Saldos em 31 de dezembro de 20124.758.831,97 4.758.831,97 


Resultado do exercício de 20131(2.158.835,47)   (2.158.835,47)   


Saldos em 31 de dezembro de 20132.599.996,50 2.599.996,50 


PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012


(Em Reais)


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE


DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL


Justiça do Trabalho da 15ª Região




AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 


20132012


ATIVIDADES OPERACIONAIS


Recebimento de plano de saúde11.932.692,51     11.204.289,21    


Outros recebimentos operacionais367.432,49          741.079,21        


Pagamento a fornecedores e prestadores de serviços de saúde(12.435.125,90)    (9.938.712,79)    


Pagamento de pessoal(590.493,17)        (600.917,59)       


Pagamento de serviços de terceiros(462.090,66)        (399.549,18)       


Pagamento de tributos(124.321,41)        (114.571,28)       


Pagamento de aluguel(25.307,38)          (23.017,00)         


Outros pagamentos operacionais(157.311,25)        (138.102,36)       


Caixa gerado das atividades operacionais(1.494.524,77)    730.498,22       


ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS


(Aplicações) resgates de aplicações financeiras de curto prazo2.112.279,42       (724.887,57)       


Aquisições de bens do ativo permanente(13.153,00)          (8.314,90)          


Venda de bens do ativo permanente400,00               -                  


Caixa aplicado nas atividades de investimentos2.099.526,42     (733.202,47)     


CAIXA LÍQUIDO APLICADO NO EXERCÍCIO605.001,65         (2.704,25)          


VARIAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA605.001,65         (2.704,25)          


                                CAIXA - Saldo Inicial9.026,73             11.730,98          


                                CAIXA - Saldo Final614.028,38          9.026,73           


Ativos Livres no Inicio do Período4.311.605,42     3.817.386,60    


Ativos Livres no Final do Período2.638.706,95     4.311.605,42    


Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ.- RECURSOS LIVRES(1.672.898,47)    494.218,82       





DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA


PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012


MÉTODO DIRETO


(Em Reais)


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE


Justiça do Trabalho da 15ª Região




AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE -


Justiça do Trabalho da 15ª Região


NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

(Em Reais)


NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL E COMENTÁRIOS SOBRE O RESULTADO DO EXERCÍCIO

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – Justiça do Trabalho da 15ª Região é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, com tempo indeterminado de duração e com sede na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, a qual tem por objetivo administrar a assistência médico-hospitalar prestada aos juízes do trabalho e seus dependentes, vitalícios e temporários, ativos e inativos, que estejam jurisdicionados nesta região.


NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS


As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei das Sociedades Anônimas e regulamentações da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, a qual prevê a constituição de reservas técnicas, a fim de garantir as obrigações contratuais.


As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais levam em consideração as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76 e nos pronunciamentos técnicos emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade, exigidos para os exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 2010.


Dentre os pronunciamentos adotados, destacam-se os seguintes:


		Pronunciamento

		

		

		

		CFC



		CPC

		

		Objeto

		

		Resolução

		

		NBC T



		CPC 00

		

		Estrutura conceitual

		

		1121/08

		

		1



		CPC 01

		

		Redução ao valor recuperável de ativos

		

		1110/07

		

		19.10



		CPC 03

		

		Demonstração dos fluxos de caixa

		

		1125/08

		

		3.8



		CPC 25

		

		Provisões, passivos e ativos contingentes.

		

		1180/09

		

		19.7



		CPC 26

		

		Apresentação das demonstrações contábeis

		

		1185/09

		

		19.27



		CPC 27

		

		Ativo imobilizado

		

		1177/09

		

		19.1





A operadora não possui; (i) plano de pensão; (ii) ganhos/perdas com ativos disponíveis para venda; (iii) operações de hedge e (iv) ganhos/perdas em conversões monetárias. Assim sendo não está sendo apresentada a Demonstração do Valor Abrangente.

NOTA 3 – REFLEXOS DA MEDIDA PROVISÓRIA MP 627/2013: 


A Medida Provisória 627, de 11/11/2013, editada pelo Governo Federal, trouxe profundas alterações na legislação tributária vigente, afetando a apuração do IRPF, IRPJ, CSLL, PIS e COFINS e tratou da revogação do Regime Tributário de Transição – RTT, que havia sido instituído pela Lei nº 11.941/2009.

Esta MP foi elaborada a fim de tratar de forma definitiva dos efeitos tributários decorrentes das alterações introduzidas nos critérios e métodos contábeis introduzidos a partir da legislação societária (Lei nº 11.638/2007) e dos Pronunciamentos Técnicos do CPC, referendados pelo Conselho Federal de Contabilidade e considerados de adoção compulsória pelas empresas, por parte da Receita Federal.


A divulgação desta nota explicativa objetiva atender à solicitação dos nossos auditores, fundamentada em disposição do INSTITUTO DOS AUDITORES INDEPENDENTES DO BRASIL – IBRACON, o qual, através do Comunicado Técnico nº 02/2014, de 23/01/2014, veio determinar que as empresas auditadas, na elaboração das suas demonstrações contábeis a serem elaboradas a partir da referida MP, divulguem os reflexos no seu contexto contábil e fiscal.


Entendemos que o assunto é muito complexo, pois envolve não só questões da temática fiscal, mas também da temática contábil, com destaque para uma necessária revisão da sistemática de aplicação dos pronunciamentos técnicos editados pelo CPC aplicáveis à entidade e referendados pelo Conselho Federal de Contabilidade. Assim sendo, teremos primeiramente que promover essa revisão, para depois harmonizar tais práticas ao disposto no referido dispositivo fiscal. 


Os responsáveis pela área contábil da entidade estarão desenvolvendo esse trabalho no decorrer do exercício de 2014, para implantação a partir das operações que vierem a ocorrer em 01/01/2015.


NOTA 4 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS


a) Apuração do Resultado


As receitas, custos e demais despesas são apropriadas ao resultado pelo regime de competência de exercícios.


b) Estimativas contábeis


As estimativas contábeis foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da associação para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações contábeis. Itens significativos sujeitos a estas estimativas e premissas incluem o valor residual e o grau de recuperação dos valores registrados no seu ativo imobilizado. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. 


c) Moeda funcional e da apresentação das demonstrações contábeis


A moeda funcional e de apresentação da operadora é o real (R$), mesma moeda utilizada na apresentação das demonstrações contábeis.


d) Ativos circulantes

As aplicações financeiras em títulos e valores mobiliários estão acrescidas dos rendimentos incorridos até a data do balanço. Os demais ativos circulantes são apresentados pelo seu valor provável de realização.

e) Ativos não circulantes 


O imobilizado está demonstrado pelo valor de custo; as depreciações são calculadas pelo método linear, com base em taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens. Os demais ativos são apresentados ao valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas.


f) Redução do valor recuperável de ativos (“impairment”)


Os bens integrantes do ativo imobilizado são submetidos ao teste de recuperabilidade para se identificar perdas por “impairment” anualmente ou quando eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. O grau de recuperação desses ativos foi avaliado face ao confronto do valor contábil com o seu valor líquido de realização apurado na data do balanço. 


g) Passivos Circulantes


Os passivos circulantes são apresentados pelo seu valor provável de realização.

NOTA 5 – PROVISÕES TÉCNICAS


Os saldos registrados no passivo circulante em 31/12/2009, referentes à Provisão de Risco, foram, em janeiro de 2010, revertidos em sua totalidade a crédito da conta de resultado (variação das provisões técnicas), de acordo com a RN ANS 206, de 02 de dezembro de 2009.


Os ativos garantidores da Provisão de Risco, representados por aplicações em títulos e valores mobiliários, passaram automaticamente a lastrear, até 72/72, a Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados – PEONA. 


A operadora não se valeu da faculdade de apropriar a Provisão de Risco revertida para a PEONA. Caso tivesse adotado, o montante adicional da provisão poderia ser compensado com as parcelas da PEONA a ser constituída em meses posteriores, ou seja, ficaria facultado à operadora deixar de constituir a parcela mensal, enquanto a provisão constituída fosse superior ao mínimo exigido pela ANS pelo escalonamento (1/72 avos ao mês).


NOTA 6 – ATIVO CONTINGENTE


O estatuto social estabelece que, a qualquer tempo, os participantes poderão se desligar da instituição. Para tal, é necessário à apresentação de solicitação por escrito e o pagamento, se existir, de saldo devedor decorrente do fato dos custos dos serviços prestados terem superado o valor das contribuições mensais efetuadas durante o tempo em que permaneceu associado.


Os advogados estão movendo ação ordinária de cobrança contra um associado que se desligou da entidade, mas não efetuou o correspondente pagamento do seu saldo devedor.


A estimativa dos advogados da sociedade é de que a ação seja julgada procedente, e que a ré seja condenada a pagar a importância devida, no valor de R$ 40 mil, não atualizados.


Desde 2008 o processo se encontra no STF (Supremo Tribunal Federal) e STJ (Superior Tribunal de Justiça) aguardando julgamento.

NOTA 7 – ATIVO PERMANENTE

 Taxa deSaldo emSaldo em   Saldo em


Imobilizadodepreciação31/12/2011AdiçõesBaixas31/12/2012AdiçõesBaixasTransferências31/12/2013


Custo de Aquisição        


Imóveis de Uso Próprio211.730,00       -                 -                 211.730,00       -                 -                 -                   211.730,00       


Máquinas e Equipamentos21.890,87         3.900,00        (8.901,82)       16.889,05         -                 -                 (3.900,00)         12.989,05         


Móveis e Utensílios45.564,30         5.280,00        (889,00)          49.955,30         -                 -                 3.900,00          53.855,30         


Equipamentos de Informática24.890,70         5.163,90        (1.025,00)       29.029,60         9.939,00        (12.000,70)     -                   26.967,90         


Instalações76.928,10         -                 -                 76.928,10         -                 --                   76.928,10         


Direito de Uso de Telefone - Custo5.150,00           -                 -                 5.150,00           -                 (5.150,00)       -                   -                   


Total do Custo386.153,97   14.343,90   (10.815,82) 389.682,05   9.939,00     (17.150,70) -                   382.470,35   


(-) Depreciação Acumulada


Edificações4%(28.936,16)       (8.469,12)       -                 (37.405,28)       (8.469,12)       -                 -                   (45.874,40)       


Maquinários e Equipamentos10%(14.422,03)       (1.194,96)       8.901,82        (6.715,17)         (1.194,96)       -                 -                   (7.910,13)         


Móveis e Utensílios10%(23.445,08)       (3.837,89)       889,00           (26.393,97)       (3.939,91)       -                 -                   (30.333,88)       


Equipamentos de Informática20%(18.998,56)       (3.736,98)       4.080,00        (18.655,54)       (5.871,91)       11.519,01      -                   (13.008,44)       


Instalações10%(31.323,46)       (7.692,24)       -                 (39.015,70)       (7.692,40)       -                 -                   (46.708,10)       


Total da Depreciação(117.125,29) (24.931,19) 13.870,82   (128.185,66) (27.168,30) 11.519,01   -                   (143.834,95) 


Imobilizado Liquido269.028,68   (10.587,29) 3.055,00     261.496,39   (17.229,30) (5.631,69)   -                   238.635,40   


INTANGÍVEL


Custo de Aquisição


Programas de informática13.115,00         -                 -                 13.115,00         1.474,00        -                 -                   14.589,00         


Marcas e Patentes1.200,00           -                 -                 1.200,00           -                 -                 -                   1.200,00           


Total do Custo14.315,00     -                 -                 14.315,00     1.474,00     -                 -                   15.789,00     


(-) Amortização Acumulada


Programas de Informática20%(12.519,60)       (151,93)          -                 (12.671,53)       (216,20)          -                 -                   (12.887,73)       


Total da Amortização(12.519,60)    (151,93)       -                 (12.671,53)    (216,20)       -                 -                   (12.887,73)    


Intangível Liquido1.795,40        (151,93)       -                 1.643,47        1.257,80     -                 -                   2.901,27        


ATIVO PERMANENTE270.824,08   (10.739,22) 3.055,00     263.139,86   (15.971,50) (5.631,69)   3.055,00       241.536,67   




ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE -


Justiça do Trabalho da 15ª Região


RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SOBRE PRÁTICAS CONTÁBEIS

E DE CONTROLE ADOTADAS PELA OPERADORA 

1. PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA EXECUTADOS


Nossos trabalhos foram efetuados com base em testes seletivos, aplicados na extensão e profundidade julgados necessários e consistiram na aplicação, dentre outros, dos seguintes procedimentos de auditoria:


· Analisamos as reconciliações dos saldos das contas de Bancos, em 31/12/2013, procedendo ao confronto dos extratos bancários com os saldos contábeis na referida data e com as respostas recebidas em decorrência da nossa circularização de saldos (fontes externas de informação);


· Confrontamos os saldos contábeis das Aplicações Financeiras em 31/12/2013 com as posições fornecidas pelas instituições; referenciamos os rendimentos obtidos com as respectivas contas de resultado;


· Analisamos a movimentação ocorrida no decorrer do exercício nas contas de Mensalidades a Receber, testando, por amostragem, a sua apropriação às contas de receitas do exercício e a sua liquidação subsequente;


· Analisamos os Investimentos - Ourocap contabilizados em confronto com as respostas de circularização recebidas; referenciamos os rendimentos obtidos com as respectivas contas de receita;


· Analisamos a movimentação ocorrida no exercício nas contas do Ativo Imobilizado e examinamos o suporte documental das aquisições mais relevantes e conferimos os cálculos da depreciação apropriada no período; procedemos, ainda, a análise da sistemática adotada pela entidade tendo em vista a determinação do valor recuperável dos principais ativos;


· Procedemos ao exame documental das guias de recolhimento subsequente dos seguintes Impostos e Contribuições a Recolher na data do balanço: INSS sobre folha de pagamento; IRRF sobre folha de pagamento; IRRF sobre folha de pagamento e FGTS;


· Analisamos a conta de Sinistros a Liquidar, englobando a análise do principal processo do exercício de 2013, a sistemática de contabilização adotada e a sua liquidação subsequente até a data do balanço;


· Procedemos à revisão dos cálculos da Provisão de Risco, e da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados – PEONA, conforme determina a ANS, que dispõe sobre os critérios de constituição de garantias financeiras a serem observadas pelas Operadoras de Planos de Assistência à Saúde; 


· Efetuamos a movimentação das contas do Patrimônio Líquido e dos valores contabilizados;

· Efetuamos o fluxo de caixa de dezembro de 2013, comparado com dezembro de 2012, a partir do resultado do exercício;


· Efetuamos revisão analítica das receitas e despesas incorridas em 31/12/2013 e 31/12/2012;

· Preparamos a movimentação das despesas e receitas incorridas no período de janeiro a dezembro de 2013 e analisamos determinadas despesas de internação e quimioterápico, selecionadas aleatoriamente. Analisamos, também, a apropriação da receita de mensalidades.

2. RESULTADO DOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA


De acordo com as atuais práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incorporam os pronunciamentos editados pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis e referendados pelo CFC – Conselho Fiscal de Contabilidade, os valores registrados no Ativo Intangível da ABAS 15, no valor líquido de R$ 2.901,27, devem ser revertidos para o resultado do exercício. 

Salientamos que um ativo para ser identificado e contabilizado como intangível deve: (a) ser um ativo não monetário; (b) ter condições de ser separado do patrimônio da empresa e alienado e (c) resultar de direitos contratuais ou legais.


Com base em nossos testes, temos a relatar que a ABAS 15, ainda não obteve o “habite-se” do imóvel de sua propriedade localizado à Rua Barão de Jaguara, nº 707, Bloco A, Sala 104 - Campinas onde está localizada sua sede, ocasionando com que a operadora esteja impedida de realizar o seguro desse imóvel.

Esse problema já é do conhecimento da administração a qual nos informou que o sindico do prédio onde a operadora está instalada vem buscando a regularização dessa propriedade junto aos órgãos competentes.

Em decorrência dos exames por nós efetuados, concluímos pela adequação dos demais procedimentos contábeis e de controle adotados pela ABAS 15.


Por último, salientamos que, em função do fato das nossas revisões das operações realizadas serem executadas em base de amostragem, não podemos garantir a identificação de erros intencionais e/ou fraudes que porventura tenham ocorrido.
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