
São Paulo, sexta-feira, 26 de abril de 2019 Página 15

FUNDAÇÃO OSWFUNDAÇÃO OSWFUNDAÇÃO OSWFUNDAÇÃO OSWFUNDAÇÃO OSWALDO RAMOSALDO RAMOSALDO RAMOSALDO RAMOSALDO RAMOS
C.N.P.J. n.º 52.803.319/0001-59

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)

Ativo    NE         31/12/2018         31/12/2017
Circulante  129.717.205,95  127.813.462,90
Caixa e Equivalentes de Caixa 92.162.320,43 92.674.888,02
Caixa e Bancos 4 61.551,74 35.359,75

Aplicações Financeiras 4 92.085.305,79 92.639.528,27
Investimentos - Capitalização Portocap 15.462,90 -

Convênios Públicos - Recursos Com Restrições 4.239.774,29 6.139.962,01
Caixa e Bancos 4 4.239.774,29 6.139.962,01

Créditos e Valores 33.315.111,23 28.998.612,87
Valores a Receber 37.865.206,50 33.352.418,06

(-) Redução ao Valor Recuperável do Ativo 10 (7.756.432,27) (6.907.311,38)
Adiantamento Diversos 418.546,84 319.953,95

INSS ISSF a Recuperar 8 124.187,26 59.658,63
Despesas Pagas Antecipadas a Apropriar 3 - d 40.650,02 34.084,30

Estoques 3 - c / 5 2.622.952,88 2.139.809,31
Não Circulante    60.322.036,45    59.773.156,31
Realizável a Longo Prazo 789.583,65 780.569,65
Depósitos Judiciais 3 - e 789.583,65 780.569,65

Imobilizado Tangível 59.452.027,76 58.900.913,90
Imobilizações Técnicas 6 78.940.666,91 74.460.514,32

(-) Depreciações Acumuladas (19.488.639,15) (15.559.600,42)
Bens Cedidos em Comodatos-Darcy Vargas 79.225,04 90.472,76
Imobilizações Técnicas - Comodato 6 174.054,00 174.054,00
(-) Depreciações Acumuladas - Comodato (94.828,96) (83.581,24)

Intangível 7 1.200,00 1.200,00
Imobilizações Técnicas             1.200,00             1.200,00

Total do Ativo  190.039.242,40  187.586.619,21

Passivo    NE          31/12/2018         31/12/2017
Circulante     23.835.908,92    25.213.689,86
Impostos / Obrigações 19.596.134,63 18.787.251,37
Impostos/Taxas/Contr. Sociais a Recolher 1.611.511,69 1.617.170,26
Salários/Direitos Trabalhista 2.045.447,60 1.928.791,46
Adiantamento de Clientes /FMS SUS 146.998,38 125.940,30
Contas a Pagar/Fornecedores 8.835.148,30 8.304.255,07
Férias a Pagar 3 - i 3.877.891,85 3.844.236,57
FGTS S/Férias a Pagar 3 - i 310.231,35 307.538,87
Honorários Fixos/Variáveis/Pesquisas a Pagar 2.768.905,46 2.659.318,84

Financiamentos/Empréstimos/Parcelamentos - 286.476,48
Parcelamento Nova G-9 Empreendimento 9 - 286.476,48

Convênios/Subvenções a Realizar 4.239.774,29 6.139.962,01
Convênios/Subvenções a Realizar 23 4.239.774,29 6.139.962,01

Não Circulante     12.747.124,88    12.801.987,92
Financiamentos/Empréstimos/Parcelamentos - 2.626.034,40
Parcelamento Nova G-9 Empreendimento 9 - 2.626.034,40

Provisão de Contingências 2.397.731,63 1.194.888,34
Provisão para contingências 11 2.397.731,63 1.194.888,34

Convênios/Subvenções a Incorporar 10.349.393,25 8.981.065,18
Imobilizado - Ministérios da Saúde 26 9.034.625,33 8.395.155,08
Obras - Ministérios da Saúde 26 1.314.767,92 585.910,10

Patrimônio Líquido   153.456.208,60  149.570.941,43
Patrimônio Social 28 115.888.722,75 91.253.241,83
Compra de Imobilizado/Obras com Verba Pública 28 - b 1.368.328,07 -
Ajuste de Exercícios Anteriores - 1.678.137,98
Ajuste de Avaliação Patrimonial 28 - c 2.283.935,52 3.489.995,37
Reserva para Expansão 27 - a 18.835.209,14 25.278.139,20
Reserva para Contingências 27 - b 11.194.974,85 24.584.000,00
Superávit do Exercício 28 - f       3.885.038,27      3.287.427,05

Total do Passivo  1 90.039.242,40  187.586.619,21

Demonstrações do Resultado do Período
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)

Receitas  NE           31/12/2018           31/12/2017
Receitas Gerais    154.387.322,19    152.524.496,63
Receitas Operacionais 142.850.490,43 138.788.865,40
Receitas de Prestação de Serviços 145.703.922,30 144.948.332,43
(-) Deduções S/Receitas de Prestação de Serviços 10 (2.853.431,87) (6.159.467,03)

Outras Receitas Operacionais / Financeiras 6.653.992,68 9.343.634,67
Doações 14  528.300,00 29.698,00
Patrocínios - 123.399,59
Receitas Financeiras 6.035.336,52 8.835.570,62
Receitas Diversas 17-18 90.356,16 354.966,46

Receitas com Convênios / Auxílios e Subvenções 2.355.523,41 2.126.299,97
Ministério da Saúde 71.604,44 95.411,08
Secretaria da Saúde - Darcy Vargas 1.614.423,99 2.030.888,89
Secretaria Municipal da Saúde 669.494,98 -

Outras Receitas 2.527.315,67 2.265.696,59
Doações de Medicamentos e Materiais Hospitalares 14 2.527.315,67 2.258.039,63
Reversão de Provisão para Contingências - 7.656,96

Compensações    122.104.822,19    114.431.652,65
Isenção Contribuição Prev. Patronal - INSS 19 11.528.883,95 11.135.798,88
Isenção COFINS 19 4.543.119,96 4.610.864,83
Isenção PIS 19 407.172,87 -
Gratuidade 20 104.462.845,41 97.536.588,94
Trabalho Voluntário 21 1.162.800,00 1.148.400,00

Despesas
Despesas Gerais / Custos (150.502.283,92) (146.237.069,58)
Custos SUS e não SUS (132.900.747,21) (123.973.039,60)
Internação SUS (66.164.565,60) (62.334.367,82)
Ambulatorial SUS (38.298.279,83) (35.202.221,12)
Internação Não SUS (21.149.796,36) (19.618.629,19)
Ambulatorial Não SUS (7.288.105,42) (6.817.821,47)

Despesas Gerais - Fundação Oswaldo Ramos (5.237.600,77) (4.528.610,06)
Pessoal (478.452,92) (819.305,75)
Locações e Serviços (150.928,34) (138.106,38)
Administrativas (113.036,68) (128.158,63)
Depreciações / Amortizações (50.366,90) (50.443,85)
Material Pesquisa e Protocolos (202.892,85) (121.951,28)
Manutenção e Conservação (2.622,53) (4.299,38)
Serviços de Terceiros-PJ e PF (2.909.551,32) (3.157.964,08)
Financeiras (106.962,98) (100.966,22)
Tributárias (19.909,70) (7.414,49)
Despesas Com Perdas / Contingências (1.202.876,55) -

Despesas com Convênios / Auxílios e Subvenções (2.355.523,41) (2.126.299,97)
Ministério da Saúde (71.604,44) (95.411,08)
Secretaria da Saúde - Darcy Vargas (1.614.423,99) (2.030.888,89)
Secretaria da Saúde - Darcy Vargas (669.494,98) -

Despesas Gerais - Hospital do Rim (10.008.412,53) (15.609.119,95)
Pessoal (3.364.744,57) (5.000.507,14)
Locações e Serviços (413.857,70) (673.108,52)
Administrativas (468.007,61) (1.156.020,18)
Depreciações / Amortizações (278.875,27) (379.125,49)
Material Pesquisa e Protocolos (2.426.455,47) (3.674.484,55)
Manutenção e Conservação (153.100,41) (245.531,06)
Serviços de Terceiros-PJ e PF (2.871.175,08) (4.280.856,95)
Tributárias (28.175,13) (37.357,24)
Outras Despesas (4.021,29) (162.128,82)

Compensações (122.104.822,19) (114.431.652,65)
Isenção Contribuição Prev. Patronal - INSS (11.528.883,95) (11.135.798,88)
Isenção COFINS (4.543.119,96) (4.610.864,83)
Isenção PIS (407.172,87) -
Gratuidade (104.462.845,41) (97.536.588,94)
Trabalho Voluntário     (1.162.800,00)     (1.148.400,00)

Superávit do Exercício        3.885.038,27        6.287.427,05
1. Contexto Operacional: A Fundação Oswaldo Ramos, sucessora por transformação do Instituto Paulista
de Estudos e Pesquisas em Nefrologia e Hipertensão – IPEPENHI, constituída sob a forma de fundação, é
uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, dedicada ao ensino de graduação e pesquisa clí-
nica, mantenedora do Hospital do Rim que se dedica ao tratamento de doenças renais, hipertensão, diabetes
e suas consequências no sistema cardiocirculatório, com atendimento direcionado aos pacientes do Sistema
Público de Saúde (SUS), que recebem o mesmo padrão de tratamento que os demais pacientes de diferen-
tes níveis sociais. Seu trabalho é referência internacional, sendo considerado líder mundial em Transplantes
Renais. Goza de imunidade tributária por ser qualificada de Utilidade Pública Estadual e Municipal pela Lei
6.226, de 11.11.1988 e Decreto 23.699, de 10.04.1987, respectivamente e certificada pelo Conselho Nacional
de Assistência Social como Entidade Beneficente de Assistência Social em 18 de dezembro de 1995, através
da Resolução nº 151. Tem sede e foro na Rua Borges Lagoa Nº. 960, na Capital do Estado de São Paulo e
filiais: Unidade 1, na Rua Borges Lagoa, nº 964, CEP: 04038-002, Vila Clementino - Ambulatório de Pré-
Transplante; Unidade 2, Rua Pedro de Toledo, nº 282, CEP 04039-000, Vila Clementino - Ambulatório de
Hemodiálise; Unidade 3, Rua Pedro de Toledo, nº 299, CEP 04039-030, Vila Clementino - Ambulatório de
Uremia; Unidade 4, Rua Pedro de Toledo, nº 1.121, CEP 04039-033, Vila Clementino - Ambulatório de Pós
Transplante; Unidade 5, Rua Leandro Dupret, nº 365, CEP 04025-011, Vila Clementino - Ambulatório de Hi-
pertensão; Unidade 6, Rua Dr. Seraphico de Assis Carvalho, 34, CEP 05614-040, Jardim Leonor - Diálise
Infantil do Hospital Darcy Vargas, Gestão Assistencial III; Unidade 7, Rua Borges Lagoa, 1.060, Salas 91/92/
93/94/95, CEP 04038-002, Vila Clementino – Ambulatório Convênios; e Unidade 8 – Rua Botucatu, 591, conj.
151 a 153, CEP 04023-062, Vila Clementino, Serviços Administrativos. 2. Apresentação das Demonstra-
ções Financeiras: As demonstrações Financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a Resolução nº 1.409/2012 que apro-
vou a ITG 2002 (R1), do Conselho Federal de Contabilidade que trata das Entidades sem Finalidade de Lu-
cros, contemplando todas as modificações nas práticas contábeis das Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09 que
modificam e introduzem novos dispositivos à Lei nº 6.404/76, nas normas estabelecidas pelos órgãos regu-
ladores e nos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis - CPC. As políticas contábeis discriminadas a seguir foram aplicadas em todos os períodos apre-
sentados nas demonstrações financeiras e foram aprovadas pela Administração da Entidade em 28 de Feve-
reiro de 2019. 3. Principais práticas contábeis: O resumo das principais práticas contábeis adotadas com-
preende: a. Os direitos e obrigações da entidade: Estão em conformidade com seus efetivos valores
reais; b. Aplicações Financeiras: São registradas ao custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a
data do balanço e não superam o valor de mercado; c. Estoque: Representa o saldo de materiais e ou-
tros, existente em 31/12/2018 contabilizados na conta específica de estoque pela compra, e apropriados
com base no consumo pelo critério da média ponderada, conforme relatório mensal, conforme nota nº 5;
d. Seguros a Apropriar: Refere-se a seguro Predial, Incêndios, entre outras coberturas representado

pelas seguradoras Chubb Seguros Brasil S.A. e Tókio Marine Seguradora S.A., contabilizados em Des-
pesas pagas Antecipadas e apropriadas mensalmente durante o período de vigência do contrato de segu-
ros. e. Depósitos Judiciais: Existem situações em que a Entidade questiona a legitimidade de determi-
nados passivos e ações movidas contra si. Por conta destes questionamentos, por ordem judicial ou por
estratégia da própria Administração, os valores em questão foram depositados em juízo; f. Ativo Circu-
lante e não Circulante: Registrados pelo valor de realização, acrescidos dos rendimentos incorridos
até a data do balanço quando aplicável; g. Ativo Imobilizado: O ativo imobilizado está registrado na
contabilidade de acordo com os critérios constantes no CPC nº. 27, conforme nota nº 6. h. Passivo
Circulante e não Circulante: Demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quan-
do aplicável, dos correspondentes encargos incorridos; i. Férias e Encargos: Foram calculadas com
base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço, e incluem os encargos sociais cor-
respondentes; j. Estimativa Contábil: Na elaboração das demonstrações Financeiras de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento de que os registros
de certos valores sejam feitos por estimativa, as quais são estabelecidas com o uso de premissas e
pressupostos em relação a eventos futuros. Itens significativos registrados com base em estimativas
contábeis incluem as provisões para ajuste dos ativos ao valor de realização ou recuperação, os títulos
mobiliários avaliados pelo valor de mercado, as provisões para contingências e provisões para perdas
em geral. A liquidação das transações registradas com base em estimativas poderá resultar em valores
divergentes, devido a imprecisões inerentes de sua determinação. A Administração da Entidade revisa
periodicamente as estimativas e premissas.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa       31/12/2018       31/12/2017
Caixa e Bancos 61.551,74 35.359,75
Aplicações Financeiras 92.085.305,79 92.639.528,27
Disponibilidades Vinculadas a Convênios    4.239.774,29    6.139.962,01
Total  96.386.631,82  98.814.850,03
5. Estoque
Descrição       31/12/2018       31/12/2017
Materiais Hospitalares 1.420.991,34 1.099.927,96
Medicamentos 1.009.623,50 866.919,39
Material de Manutenção 54.076,35 66.572,31
Material de Escritório / Informática 60.753,52 53.331,22
Material de Limpeza 72.004,77 45.388,93
Uniformes / Materiais de Segurança 4.132,58 4.973,51
Nutrição           1.370,82           2.695,99
Total 2.622.952,88  2.139.809,31

tal do Rim: Centro de custo dos grupos 11000/12000/ 13000. 23. Contabilização de Recursos Públi-
cos: Efetuamos a contabilização dos recursos da Secretaria da Saúde e Ministério da Saúde no grupo do
passivo circulante a título de Convênios/Auxílios/ Subvenções a realizar. 24. Aquisição de Imóveis: Em
25 de Abril de 2018, foi adquirido um novo imóvel situado na Rua Leandro Dupret, 223 no valor de
R$ 900.000,00, esse montante foi pago a vista e está registrado no 14º Cartório de Registro de Imóveis
de São Paulo. 25. Nova G-9 Empreendimento – Salas Comerciais: Em 18 de Julho de 2018, foi reali-
zado a quitação do parcelamento de cinco ( 5 ) salas comerciais, nessa data constava um saldo a pa-
gar de R$ 2.755.361,78 e com a quitação foi pago um montante de R$ 1.896.163,05, desconto obtido de
R$ 859.198,73. 26. Imobilizados a Incorporar: O Imobilizado registrado no grupo de contas 221.05 re-
fere-se a bens adquiridos com verba do Poder Público, aguardando aprovação da prestação de contas
para serem incorporados ao Patrimônio da Fundação. 27. Fundos Específicos: a. Reserva para
Expansão: Constituída para aquisição de novos Imóveis, Reformas e Manutenção dos imóveis existen-
tes, em 31/12/2018, apresentava saldo de R$ 18.835.209,14 à apropriar. b. Reserva para Contingênci-
as: Constituída com a finalidade de cobrir eventuais gastos com processos Cíveis, Fiscais e Traba-
lhistas e para compensar, em exercícios futuros, possível déficit estimado através do orçamento
apresentado em reunião do Conselho. Em 2018 foram revertidos R$ 13.389.025,15 em função do
ganho referente ao processo de ISS nº 1050347-70.2014.8.26.0053, em 31/12/2018, apresentava saldo
de R$ 11.194.974,85. 28. Patrimônio Líquido: O Patrimônio Líquido é apresentado em valores
atualizados e compreendem o saldo inicial acrescido dos superávits ou diminuído dos déficits apurados anu-
almente desde a sua fundação e variações do Patrimônio Líquido conforme mutações abaixo: a. Patrimônio
Social R$ 115.888.722,75; b. Aquisição de Imobilizados com Verbas Públicas R$ 1.368.328,07; c. Ajustes de
Avaliação Patrimonial: R$ 2.383.935,52; d. Reserva Para Expansão R$ 18.835.209,14; e. Reserva Para Con-
tingência R$ 11.194.974,85; f. Superávit Apurado no Período – R$ 3.885.038,27. 29. Cobertura de Seguro:
Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a Entidade efetua contratação de seguros
em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros. 30. Instrumentos Financeiros:
31.1. Gerenciamento de Risco Financeiro: A Entidade opera com instituições financeiras de primeira
linha do cenário nacional e adota uma política de gerenciamento dos seus riscos, que considera a adoção
de procedimentos que envolvem todas as suas áreas criticas, garantindo que as condições das suas ati-
vidades estejam livres de risco real: Estrutura do gerenciamento de risco – As políticas de gerencia-
mento de risco são estabelecidas para identificar e analisar os riscos e oportunidades que afetam a cria-
ção ou preservação da Entidade, bem como são revisados freqüentemente para refletir mudanças nas
condições de mercado e nas atividades da Entidade. O gerenciamento de risco é um processo que envol-
ve todos os níveis da Entidade, aplicado desde no estabelecimento das estratégias, direcionadas a identi-
ficar eventos em potencial que podem vir a afetá-las, até a administração dos riscos de modo a mantê-
los compatíveis ao apetite a risco da Entidade. Em função das características e da forma de atividades,
bem como da posição patrimonial e financeira em 31 de dezembro de 2018, a Entidade está sujeita aos
fatores de: a) Risco de Crédito – O risco de crédito é o risco de uma contraparte não cumprir com suas
obrigações contratuais, levando a Entidade a incorrer em perdas financeiras. O risco de crédito da Enti-
dade é atribuído ao seu Contas a Receber e para reduzir esse risco é feito acompanhamento constante
da análise de crédito e da constituição de provisão para perdas em créditos duvidosos. Para fazer face à
possíveis perdas com créditos de liquidação duvidosa, quando aplicáveis, são constituídas provisões em
montantes considerados suficientes pela Entidade para a cobertura de eventuais perdas com a realiza-
ção. b) Risco de Mercado – Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, tais
como as taxas de juros, têm nos ganhos da Entidade, no valor de suas participações em instrumentos
financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a
riscos de mercado, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno. Com rela-
ção às taxas de juros, visando à mitigação deste tipo de risco, a Entidade centraliza seus investimentos
em operações com taxas de rentabilidade que acompanham a variação do mercado. c) Risco de
Liquidez – É o risco em que a Entidade irá encontrar em cumprir com as obrigações associadas com
seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A
abordagem da Entidade na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha
liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de
estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Entidade.

Patrimônio Reserva para Ajustes de Avaliação Superávit/Déficit
Eventos                                                    .               Social Expansão/Contigências                  Patrimonial          do Exercício                Totais
Saldos em 01/01/2018 92.931.379,81 49.862.139,20 3.489.995,37 3.287.427,05 149.570.941,43
Ajustes de Exercícios Anteriores - - - - -
Recebimentos de Doações em Bens 228,90 - - - 228,90
Reserva para Expansão 6.442.930,06 (6.442.930,06) - - -
Reserva para Contingências 13.389.025,15 (13.389.025,15) - - -
Incorporação de Obras / Imobilizados pagos
  por Convênios/ Auxílios e Subvenções - - - - -
Ajuste de Avaliação Patrimonial 1.206.059,85 - (1.206.059,85) - -
Incorporação do Resultado 3.287.427,05 - - (3.287.427,05) -
Superávit do Exercício                        -                                           -                                     -            3.885.038,27     3.885.038,27

Saldos em 31/12/2018 117.257.050,82 30.030.183,99 2.283.935,52 3.885.038,27 153.456.208,60
Saldos em 01/01/2017 80.698.551,29 51.430.291,46 6.367.776,27 3.090.654,48 141.587.273,50
Ajustes de Exercícios Anteriores 1.678.137,98 - - - 1.678.137,98
Recebimentos de Doações em Bens 18.102,90 - - - 18.102,90
Reserva para Expansão 4.568.152,26 (1.568.152,26) - (3.000.000,00) -
Reserva para Contingências - - - - -
Incorporação de Obras / Imobilizados pagos
  por Convênios/ Auxílios e Subvenções - - - - -
Ajuste de Avaliação Patrimonial 2.877.780,90 - (2.877.780,90) - -
Incorporação do Resultado 3.090.654,48 - - (3.090.654,48) -
Superávit do Exercício                        -                                           -                                     -            6.287.427,05     6.287.427,05

Saldos em 31/12/2017 92.931.379,81 49.862.139,20 3.489.995,37 3.287.427,05 149.570.941,43

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Execícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais         31/12/2018         31/12/2017
Superávit do exercício 3.885.038,27 6.287.427,05
Ajustes de Despesas e Receitas que
  não representam movimentação de Caixa:
Depreciação e Amortização 4.034.298,68 3.528.659,55
Baixas de Imobilizados 63.389,21 1.587.420,65

( Aumento ) Diminuição em Ativos Operacionais
(-/+)(Aumento) diminuição em Valores a Receber (3.663.667,55) 8.602.001,66
(-/+)(Aumento) diminuição Adiantamento e Créditos (Diversos) (98.592,89) (7.108,17)
(-/+)(Aumento) diminuição Valores a Recuperar / Compensar (64.528,63) -
(-/+)(Aumento) diminuição Despesas Antecipadas (6.565,72) 34.023,32
(-/+)(Aumento) diminuição Estoques (483.143,57) 75.604,78
(-/+)(Aumento) diminuição Depósitos Judiciais (9.014,00) -

( Aumento ) Diminuição em Passivos Operacionais
(+/-)Aumento (diminuição) em Impostos e Contribuições a Recolher (5.658,57) 99.070,73
(+/-)Aumento (diminuição) em Salários e Direitos Trabalhistas a Pagar 116.656,14 (5.405,90)
(+/-)Aumento (diminuição) Adiantamentos Diversos 21.058,08 (27.763,31)
(+/-)Aumento (diminuição) em Contas a Pagar,
  Fornecedores Diversos e Provisões 676.827,61 635.561,12
(+/-)Aumento (diminuição) em Financiamentos,
  Parcelamentos e Empréstimos-Curto Prazo (286.476,48) -
(+/-)Aumento (diminuição) Convênios/
  Auxílios/Subvenções a Realizar (1.900.187,72) (3.619.426,43)
(+/-)Aumento (diminuição) em Financiamentos,
  Parcelamentos e Empréstimos-Longo Prazo (2.626.034,40) (286.476,48)
(+/-)Aumento (diminuição) em Provisões para Contingências      1.202.843,29          (7.656,96)

Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais         856.241,75    16.895.931,61
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisição de Imobilizados Tangíveis (1.368.461,49) (1.908.192,53)
Doação de Imobilizado Tangíveis (228,90) -
Imobilizados / Obras Adquiridos com Verba Públicas (1.368.328,07) (5.168.674,85)
Obras Realizadas e Incorporadas ao Imóvel (6.027.735,82) (2.174.345,37)
Obras em Andamento (2.726.740,78) (3.790.988,18)
Salas Comerciais - Nova G-9 (32.993,52) -
Benfeitorias em Bens de Terceiros                         -        (24.976,65)

Caixa Líquido proveniente das atividades de Investimentos (11.524.488,58) (13.067.177,58)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos
Imobilizados Adquiridos com Verba Públicas
  Aguardando Aprovação do Convênio 1.368.328,07 5.168.674,85
Imobilizados Adquiridos com Verba
  Públicas Incorporados ao Patrimônio - -
Obras Realizadas e Incorporadas ao Imóvel 6.027.735,82 2.174.345,37
Quitação de Salas Comerciais - Nova G-9 859.198,73 -
Variação no Patrimônio Social                228,90      1.696.240,88

Caixa Líquido proveniente das atividades de Financiamentos      8.255.491,52      9.039.261,10
Aumento (Diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa   (2.412.755,31)    12.868.015,13
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 98.814.850,03 85.946.834,90
Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período 96.402.094,72 98.814.850,03
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa   (2.412.755,31)    12.868.015,13

Demonstração de Fluxos de Caixa para os Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - Em reais

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2018 / 2017 - (Valores expressos em Reais)

6. Imobilizado:                                                                                                                                                                                        2018                 2017
Taxa Custo Depreciação Valor Valor

Descrição              Anual       Corrigido     Aquisição               Baixa  Tranferências       Acumulada          Líquido          Líquido
Máquinas e Equipamentos 6,67% a 50% 12.150.681,75 374.008,22 (95.286,00) - (4.436.470,07) 7.992.933,90 8.814.903,86
Aparelhos e Instrumentos Cirúrgicos 6,67% a 50% 5.109.758,60 215.057,94 (11.075,00) - (2.065.547,02) 3.248.194,52 3.525.563,42
Instalações 6,67% a 50% 2.752.005,71 31.855,00 (2.090,00) - (1.325.699,43) 1.456.071,28 1.691.937,95
Móveis e Utensílios 6,67% a 50% 4.789.030,05 286.706,28 (34.515,44) - (2.599.206,52) 2.442.014,37 2.605.324,70
Computadores e Periféricos 6,67% a 100% 2.656.340,86 165.754,23 (14.435,00) - (1.925.887,00) 881.773,09 1.059.609,70
Aparelhos Telefônicos 6,67% a 33,3% 35.107,75 - - - (23.444,31) 11.663,44 14.370,76
Imóvel – Rua Borges Lagoa, 960 2,56% 30.829.826,09 - - 5.683.240,22 (5.184.991,93) 31.328.074,38 26.368.509,88
Obras de Arte 9,09% 400,00 - - - (261,12) 138,88 171,52
Obra Realizada a Incorporar - 481.349,03 - - - - 481.349,03 481.349,03
Benfeit. em Bens de Terceiros – PT. 1.121 4% 1.469.998,21 - - - (489.760,83) 980.237,38 1.039.037,26
Terreno-Rua Borges Lagoa, 960 - 3.458.946,00 - - - - 3.458.946,00 3.458.946,00
Benfeit. em Bens de Terceiros-Cons.B.L. 16,9% 408.423,06 - - - (408.423,06) - -
Imóvel – Rua Leandro Dupret, 235 2% 326.648,00 - - - (44.587,27) 282.060,73 287.940,37
Terreno – Rua Leandro Dupret, 235 2% 234.946,00 - - - - 234.946,00 234.946,00
Benf. em Bens de Terceiros - Refeitório 4% 277.199,85 - - - (75.768,00) 201.431,85 212.519,85
Obras em Andamento – CC / CME - 9.500,00 32.441,61 - - 41.941,61 9.500,00
Obras em Andamento – Fachada - 926.899,02 1.383.794,09 - (2.310.693,11) - - 926.899,02
Benf. em Bens de Terceiros-Hipertensão 26,67% 111.687,18 - - - (111.687,18) - -
Imóvel Borges Lagoa 1060 - Sala 91 - 1.021.311,01 6.890,33 (179.281,97) 71.944,09 (36.834,60) 884.028,86 1.021.311,01
Imóvel Borges Lagoa 1060 - Sala 92 - 1.019.457,34 6.877,83 (178.956,29) 71.813,51 (36.767,76) 882.424,63 1.019.457,34
Imóvel Borges Lagoa 1060 - Sala 93 - 808.886,78 5.457,20 (142.201,42) 56.980,32 (29.164,92) 699.957,96 808.886,78
Imóvel Borges Lagoa 1060 - Sala 94 - 1.019.457,34 6.877,83 (179.215,31) 71.813,51 (36.757,32) 882.176,05 1.019.457,34
Imóvel Borges Lagoa 1060 - Sala 95 - 1.021.312,13 6.890,33 (179.543,74) 71.944,17 (36.824,16) 883.778,73 1.021.312,13
Obras em Andamento – Centro Cirúrgico - 6.900,00 7.449,24 - - - 14.349,24 6.900,00
Benf. em Bens de Terceiros–Coleta - LD 365 22,5% 1.554.859,81 - - - (612.226,02) 942.633,79 1.292.477,23
Obras em Andamento – Fachada Acesso - 283.104,17 - - - - 283.104,17 283.104,17
Obras em Andam. – Novo AR Condicionado - 1.351.982,98 904.447,02 - (2.256.430,00) - - 1.351.982,98
Obras em Andamento – Consultórios G9 - 344.495,60 - - (344.495,60) - - 344.495,60
Obras em Andamento – Fachada Brise - - 874.269,42 - (874.269,42) - - -
Obras em Andamento – Patologia - - 241.847,69 - (241.847,69) - - -
Obras em Andamento – Retrofit 11º Andar - - 11.349,53 - - - 11.349,53 -
Imóvel – Rua Leandro Dupret, 223 4% - 304.778,97 - - (8.330,63) 296.448,34 -
Terreno – Rua Leandro Dupret, 223 - - 630.000,00 - - - 630.000,00 -
Máquinas e Equipamentos – Darcy Vargas 6,67% a 10% 127.048,00 - - - (64.404,79) 62.643,21 70.463,61
Móveis e Utensílios – Darcy Vargas 7,14% a 25% 22.886,00 - - - (12.200,44) 10.685,56 12.699,76
Computadores e Periféricos – Darcy Vargas 20% a 33,3% 8.130,00 - - - (7.446,00) 684,00 684,00
Aparelhos e Inst. Cirúrgicos – Darcy Vargas 6,67% a 12,5%         15.990,00                      -                        -                         -         (10.777,73)           5.212,27           6.625,39
Total 74.634.568,32 5.496.752,76 (1.016.600,17) -  (19.583.468,11) 59.531.252,80 58.991.386,66

7. Imobilizado Intangível: Refere-se a Marcas e Patente registrado na Contabilidade no montante de
R$ 1.200,00. 8. Impostos / Taxas / Contr.Sociais a Recuperar / Compensar: Composto ao saldo desta
conta a rubrica de INSS a Recuperar no qual está contabilizado o valor de R$ 56.478,63 referente ao re-
colhimento de DARF com o código de GPS (INSS) sobre retenções na fonte, foi feito processo de resti-
tuição em 16/09/2013 nº de controle 39.56.91.73.00, estamos aguardando seu deferimento.
9. Empréstimo / Financiamentos e Parcelamentos:
Descrição             Encargos Financeiros    31/12/2018    31/12/2017
Parcelamento
   Nova G-9 Empreendimento INCC, IGP-M + juros 1% a.m.                     - 2.912.510,88
Total - 2.912.510,88
(*) Parcelamento quitado antecipadamente em julho de 2018, conforme mencionada na nota 25. 10. Redu-
ção ao Valor Recuperável de Ativo: Contabilizamos provisões de não recebimentos referentes a glosas
futuras e inadimplência de convênios e particulares em aberto. Títulos vencidos de 2001 a 2014 foram consi-
derados 100% de provisão, de 2015 foram considerados 75% de provisão, de 2016 foram considerados 50%
de provisão, de 2017 foram considerados 25% de provisão e de 2018 foi considerado 3% de provisão.
Provisionamos também 100% dos valores a receber no montante de R$ 3.847.138,07 referente a convênio,
para qual existe processo judicial em trâmite para recebimento dos valores devidos. 11. Provisões para
Contingências: A Conta de provisões para contingências no montante de R$ 2.397.731,63 refere-se a pro-
cessos trabalhistas = R$ 77.981,38, a processos cíveis = R$ 1.720.746,90 e a processos tributários =
R$ 599.003,35 conforme posição da assessoria jurídica como perda provável. Existem outros valores como
perda possível num montante de R$ 1.952.422,05 que refere-se a processos trabalhistas = R$ 1.259.686,79,
a processos cíveis = R$ 555.502,78 e a processos tributários = R$ 137.232,48.
Descrição       31/12/2018       31/12/2017
Trabalhista 77.981,38 63.283,58
Cíveis 1.720.746,90 1.131.604,76
Tributário       599.003,35                       -
Total 2.397.731,63 1.194.888,34
12. Receitas: As receitas da Entidade são apuradas pelo regime de competência, através de notas fiscais de
faturamento e comprovantes de recebimento, dentre eles avisos bancários, recibos e outros. 13. Auxílios e
Subvenções: A Entidade recebeu os seguintes auxílios e subvenções do poder público:
Descrição       31/12/2018       31/12/2017
Ministério da Saúde - 3.536.797,00
Secretaria da Saúde - Hospital Darcy Vargas 1.794.200,66 1.794.204,25
Secretaria Municipal da Saúde       700.000,00                       -
Total 2.494.200,66 5.331.001,25

14. Doações: Eventualmente a Entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas sendo:
Descrição       31/12/2018       31/12/2017
Doações em Espécie de Pessoas Físicas 50.300,00 4.150,00
Doações em Espécie de Pessoas Jurídicas 478.000,00 25.548,00
Doações em Medicamentos/Materiais Hospitalares    2.527.315,67    2.258.039,63
Total 3.055.615,67 2.287.737,63
15. Recursos da Entidade: Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais,
em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos
Patrimoniais. 16. Atendimento SUS: A Entidade, portadora do Certificado de Entidade Beneficente de As-
sistência Social – CEBAS deferido nos autos do Processo MS nº 25000.122795/2018-74 através da Portaria
nº 1.325, de 23.08.2018, válido pelo período 21.12.2018 a 20.12.2021, em cumprimento ao disposto no inciso
II do artigo 4º da Lei nº. 12.101/09 e do Art. 31 da Portaria do Ministério da Saúde n° 1970/11, em de 2018
prestou serviços ao SUS em percentual de 82,2% e 78,6% em 2017, superando o limite mínimo de 60%,
conforme dados disponíveis e informados no Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA), no Sistema de
Informações Hospitalares (SIH) e na Comunicação de Internação Hospitalar (CIH) e constantes no mapa
elaborado pelo Departamento de Custos e Orçamentos. 17. Recuperação de Despesas: Nesta conta estão
contabilizadas a devolução da empresa Graftipo pago a maior e, recuperação de processos trabalhista de
Celso Almeida Silva e Renato Claudio Cesar. 18. Receitas Diversas: Nesta conta estão contabilizadas as
receitas de: Máquinas de café, repasse do estacionamento, venda de materiais recicláveis, cursos de atuali-
zação, reembolso de despesas diversas e taxa de comitê de ética médica, no montante de R$ 78.549,42
(R$ 329.798,11 em 2017). 19. Isenções Usufruídas: As isenções das contribuições sociais usufruídas de
Janeiro a Dezembro de 2018 estão registradas em conta de compensação no grupo: “Isenção Concedida” e
a contrapartida no grupo “Isenções”, Receitas (Redutoras) e é composta de:
Descrição       31/12/2018       31/12/2017
Cota Patronal INSS + RAT + Terceiros 11.528.883,95 11.135.798,88
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) 4.543.119,96 4.610.864,83
Programa de Integração Social (PIS)       407.172,87                        -
Total 16.479.176,78 15.746.663,71
20. Gratuidades: As Gratuidades Concedidas pela Entidade no exercício de 2018 totalizam um montante
de R$ 104.462.845,41 (R$ 97.536.588,94 em 2017) apuradas de acordo com mapa elaborado pelo Depar-
tamento de Custos e Orçamentos e lastreadas em documentos constantes dos prontuários dos pacientes
SUS atendidos. 21. Trabalho Voluntário: O montante de trabalho Voluntário no exercício de 2018 foi de
R$ 1.162.800,00 (R$ 1.148.400,00 em 2017), referente a remuneração (como se devida fosse) de todos
os membros da Diretoria, Diretor Superintendente e Conselheiros. 22. Despesas: As despesas estão di-
vididas em 02 grupos: a. Fundação Oswaldo Ramos: Centro de custo dos grupos 14000/15000; b. Hospi-

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
Ilmos. Srs. Diretores da Fundação Oswaldo Ramos. São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as demons-
trações financeiras da Fundação Oswaldo Ramos, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de de-
zembro de 2018 e as respectivas demonstrações do superávit ou déficit, das mutações do patrimônio social
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 financeiras aci-
ma referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e finan-
ceira da Fundação Oswaldo Ramos em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas atividades e os
seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil aplicáveis as pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)) e entidades sem fins lucrativos
(ITG 2002 (R1)). Base para opinião sobre as demonstrações financeiras: Nossa auditoria foi conduzida
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformi-
dade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela audi-
toria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os prin-
cípios 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. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstra-
ções financeiras: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstra-
ções financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras,

a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando,
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil
na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das ativida-
des. Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria
das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstra-
ções financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se cau-
sada 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, individu-
almente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômi-
cas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento pro-
fissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avalia-
mos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 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 representa-

ções 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 ex-
pressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a adequação das
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações fei-
tas 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 Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões es-
tão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. • Avalia-
mos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulga-
ções e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles
internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2019.
Padrão Auditoria S.S.
CRC-2SP 016.650/0-7

Parecer do Conselho Fiscal

Senhores membros do Conselho Curador da Fundação Oswaldo Ramos, O Conselho Fiscal da Funda-
ção Oswaldo Ramos, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, procedeu ao exame dos balanços,
relatórios de desempenho financeiro e contábil e das operações patrimoniais realizadas, com base nas
demonstrações financeiras, gráficos financeiros, notas explicativas, resumo dos saldos, certidão do
Cebas, certidões negativas. parecer de auditoria da empresa Padrão Auditoria S/S e apresentação das
realizações pelo Superintendente, pelo responsável contábil e pelo representante da auditoria na presen-
ça do Diretor Presidente. Considerando o resultado da análise efetuada nos documentos acima mencio-

nados que retratam os atos praticados pela entidade no exercício financeiro no ano de 2018 bem como
das informações de natureza administrativa. contábil e financeira neles consignadas que passam a inte-
grar o presente parecer. O Conselho Fiscal, atendendo ao disposto no art. 34 do Estatuto Social da Fun-
dação Oswaldo Ramos, por unanimidade é de parecer favorável que os balanços, relatórios de desem-
penho financeiro e contábil e as operações patrimoniais realizadas referentes ao exercício financeiro de
2018, por demonstrarem a segurança contábil e jurídica exigidas na legislação vigente, merecem APRO-
VAÇÃO do Conselho Curador da Fundação Oswaldo Ramos. Destacamos em vista da instalação deste

Conselho Fiscal no mês de novembro de 2018 que o presente parecer se baseia nos resultados apresen-
tados nos documentos nele referidos, não tendo sido possível ter acompanhado o trabalho dos auditores
externos durante o exercício.

São Paulo, 25 de março, de 2019.
Thomas Augusto Ferreira de Almeida - Conselheiro Fiscal
Fabiano de Holanda Cavalcanti Calil - Conselheiro Fiscal

Hélio Janny Teixeira - Conselheiro Fiscal

Yukio Funada
Contador CRC-1SP 043.351/O-8

Artur Beltrame Ribeiro
Diretor Presidente

Edeno Teodoro Tostes
Técnico Contábil - TC-CRC-1SP100317/O-0
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