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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2020

FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARÃES
CNPJ: 17.200.429/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL FINDO EM DEZEMBRO DE 2019 E 2018
Nota
31/12/2019 31/12/2018
AT I V O
explicativa
29.198
CIRCULANTE
29.193
4
947
Caixa e Equivalência de Caixa
923
4.1
5.306
Aplicações Financeiras
10.062
5
12.662
Contas a receber
12.108
8
165
Depositos Judíciais
1.858
6
2.096
Estoques
7
4.022
Outros Créditos
4.242
562.147
NÃO CIRCULANTE
564.446
Realizável a Longo Prazo
Depósitos Judiciais

8

Investimentos
Imobilizado

9

Intangível
TOTAL DO ATIVO

1.278

678

1.278

678

6
560.835

6
563.734

28

28

587.346

593.640

Nota
31/12/2019 31/12/2018
PA S S I V O
explicativa
39.444
39.010
CIRCULANTE
10
24.408
26.898
Fornecedores
11
5.198
5.294
Salários e contribuições sociais
11.1
1.234
1.791
2EULJDo}HV¿VFDLV
12
6.325
3.046
Empréstimos e Financiamentos
13
2.278
1.981
Obrigações com convênios
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e Financiamentos
Obrigações com convênios
Provisões para demandas judiciais
PATRIMÔNIO SOCIAL
Reserva Patrimonial
6XSHUiYLWVRX'p¿FLWV Acumulados

12
13
14
15

75.043
60.905
12.570
1.568

77.008
62.463
13.904
641

472.860
536.310
(63.450)

477.622
536.310
(58.688)

TOTAL DO PASSIVO

587.346

593.640

$VQRWDVH[SOLFDWLYDVDQH[DVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
2.7. Tributos
A Fundação não está sujeita à tributação do imposto de renda, da contribuição social e da COFINS, estando condicionada, todavia, ao cumprimento do
que está disposto no artigo 15 da Lei Federal 9.532/1997 e à apresentação
da Declaração de Rendimentos.Foi transitada em julgado decisão judicial a
favor da Fundação, isentando-a do recolhimento do PIS folha, pelo motivo da
Fundação possuir isenção constitucional, nos termos do artigo 195, parágrafo
GD&RQVWLWXLomR)HGHUDO0HGLDQWHLVWRD)XQGDomR¿FRXGLVSHQVDGDGR
recolhimento do PIS, cuja base de cálculo é 1% (um por cento) sobre a fo17
Custo dos Serviços Prestados
(77.854)
(73.220) lha de pagamento, sendo ressarcidos aos cofres da Fundação, devidamente
corrigidos, os depósitos judiciais efetuados ao longo dos anos de 2013 até
DÉFICIT BRUTO
(5.165)
(3.639) outubro/2018.
DESPESAS OPERACIONAIS
2.8. Trabalho voluntário
17.1
(5.408)
Despesas com Pessoal (Adm)
(5.297) O item 19 da ITG 2002 (R1) - Entidades sem Finalidades de Lucros requer
que o trabalho voluntário seja reconhecido pelo valor justo da prestação do
Outras Despesas Operacionais
(8.287)
(7.411) VHUYLoR FRPR VH WLYHVVH RFRUULGR R GHVHPEROVR ¿QDQFHLUR RX VHMD FRPR
(13.695)
(12.708) se fosse contratado e pago. A Fundação, na execução das suas atividades,
recebe serviços voluntários de terceiros, como, por exemplo, grupo de volunFINANCEIRA RECEITA/DESPESA
tárias (costuras), grupo de palhaços (Instituto Hahaha) e, embora eles sejam
779
283 muito importantes para os pacientes atendidos no hospital, seus valores não
Receita
18
(9.869)
(10.493) são relevantes a tal ponto que exista relação de Custo X Benefício para que a
Despesa
18
(9.090)
(10.210) Entidade efetue uma pesquisa de preços para valoração dos mesmos. Nesse
sentido, o Trabalho Voluntário não foi reconhecido na Demonstração do ReOUTRAS RECEITAS
21.414
19
17.549 sultado como uma receita e uma despesa.
Receita de Doação
20
92
87 2.9. Subvenções governamentais
Aluguéis
As receitas com subvenções e assistência governamentais são reconhecidas
20.1
Indenizações / Ações Judiciais
2.470 nas contas de resultado quando há razoável segurança de que foram cumpri20.2
3URJUDPD(¿FLHQFLD(QHUJpWLFD
- das pela Fundação todas as condições estabelecidas pelo doador (Governo)
217
20.3
- SDUD TXH D (QWLGDGH ¿]HVVH MXV j UHIHULGD 6XEYHQomR FRQIRUPH UHTXHULGR
Receita de Precatorio
1.468
20.106
16.552 pela NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais. Os valores,
TXDQGR UHFHELGRV H XWLOL]DGRV VmR UHJLVWUDGRV QR$WLYR UHFXUVRV ¿QDQFHLRESULTADO DE GRATUIDADES
21
ros e bens não monetários) e no Passivo (subvenções a realizar e passivos
Receita com Gratuidade Tributária
12.047
11.622 diferidos), conforme Nota explicativa nº 13. As receitas e despesas são reDespesa com Gratuidade Tributária
(12.047)
(11.622) conhecidas no resultado de acordo com a natureza da subvenção, ou seja,
Despesa com Gratuidade FBG
(-)
(14) para custeio ou investimento, ou de acordo com a execução do Convênio a
(14) que ela se refere.
3. PRINCIPAIS ESTIMATIVAS CONTÁBEIS E JULGAMENTOS DA ADMI(4.759)
(6.465) NISTRAÇÃO NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
DÉFICIT DO EXERCÍCIO
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVDQH[DVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV $ SUHSDUDomR GDV 'HPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV UHTXHU TXH D $GPLQLVWUDomR
efetue estimativas e adote premissas, no seu melhor julgamento, que afetam
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
os montantes apresentados de ativos e passivos, assim como os valores das
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
receitas, custos e despesas. As estimativas e os julgamentos contábeis são
R$(mil) continuamente avaliados e se baseiam na experiência histórica e em outros
fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para
Fundo
Ajuste
as circunstâncias.Como o julgamento da Administração envolve a determinaTotal
patrimonial avaliação
ção de estimativas relacionadas à probabilidade de eventos futuros, os valores
patrimonial
reais de realização ou liquidação dos ativos e passivos subjacentes podem
Saldo em 31 dezembro de 2017
(52.223)
536.310 484.087 divergir dessas estimativas.
As principais áreas que requerem maior nível de julgamento por parte da Administração para elaboração das estimativas contábeis são:
Realização de Reservas
(6.465) a) Continuidade operacional
(6.465)
'p¿FLWGRH[HUFtFLR
$)XQGDomRSUHSDURXDVVXDV'HPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVQRSUHVVXSRVWRGD
(58.688)
536.310 477.622 FRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDO$DSUHVHQWDomRGHVXFHVVLYRVGp¿FLWVGHFRUUHVXEVSaldo em 31 dezembro de 2018
tancialmente do fato de que os serviços hospitalares, prestados principalmente
para o SUS, são remunerados por uma tabela de preços defasada, que é insu(2) ¿FLHQWHSDUDFREULURVFXVWRVHGHVSHVDVRSHUDFLRQDLV
(2)
Realização de Reservas
(4.759) b) Perda (impairment) do Imobilizado
(4.759)
'p¿FLWGRH[HUFtFLR
A Administração da Fundação julgou não ser necessária a constituição de per(63.450)
536.310 472.860 da por irrecuperabilidade do Imobilizado, uma vez que os principais ativos deste
Saldo em 31 dezembro de 2019
grupo de contas, os imóveis, foram avaliados em 2013 a preços de mercado,
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVDQH[DVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV cujo estudo, portanto, é recente e não houve reajustamento relevante no mercado ativo de tais bens.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
c) Provisão para perdas de liquidação duvidosa de clientes
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018 Em dezembro de 2016, com base em seu histórico de performance do Contas a
R$(mil) Receber e da análise individual do aging list, a Administração da Fundação jul31/12/2019 31/12/2018 gou ser necessária a constituição de Provisão para o não recebimento do Contas a Receber de Clientes que, por sua vez, é composto por valores a receber
Fluxo de caixa das atividades operacionais
de órgãos públicos, de convênios e particulares. Em 2017 e 2018, não houve
'p¿FLWGRH[HUFtFLR
(4.759)
(6.465) HYHQWRVFRQVLGHUiYHLVSDUDTXHVH¿]HVVHDFRQVWLWXLomRGD3&/' 3URYLV}HV
Depreciação
4.425
4.435 para Créditos de Liquidação Duvidosa). Para 2019, a Fundação manteve-se na
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
(5)
(9) mesma linha de 2017 e 2018, entendendo que não houve eventos consideráBaixa de bens do ativo imobilizado
- YHLVSDUDTXHVH¿]HVVHDFRQVWLWXLomRGD3&/''HVWDIRUPDRYDORUFRQVWLWXtOutros
- do na nota 5 refere-se ao saldo remanescente do ano de 2016.
(340)
(2.040) d) Provisão para demandas judiciais
Uma provisão é contabilizada quando a Fundação possui uma obrigação constituída como resultado de um evento passado e que entenda provável que um
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Contas a receber
(554)
2.954 recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões, quando necessárias, são registradas tendo como base as melhores estimativas dos
Estoques
(238)
(96) riscos envolvidos.
Outros ativos
220
(1.154)
Depósitos judiciais
(600)
912 4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
R$(mil)

31/12/2019 31/12/2018
242
143
167
232
42
11
4
9
492
528
947
923

(Aumento) redução nos passivos operacionais
Fornecedores
Salários e contribuições sociais
2EULJDo}HV¿VFDLV
Obrigações com convênio
Provisão para demandas judiciais
Caixa líquido das atívidades operacionais

2.490
(96)
(557)
(1.037)
927
(4.765)

3.645
(497)
597
(2.377)
(1.253)
692

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado
Caixa líquido das atividades de investimento

(1.940)
(1.940)

(2.160) créditos e cheques pré-datados que foram recebidos pela Fundação e credita(2.160) dos em meses posteriores.

)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
2EWHQomRGHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Pagamentos de empréstimos
&DL[DOtTXLGRGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR

66.844
(64.872)
1.972

Caixa
Bancos - Recursos Próprios - Hospital da Baleia
Bancos - Recursos Rede de Amigos
Bancos - Recursos NEP Núcleo de Ensino e Pesquisas
Bancos - Recursos Convênios Órgão Públicos

Caixa: incluem valores em espécies de créditos disponíveis na tesouraria para
pagamentos de pequenas despesas de valor irrelevante, além de cartões de
Bancos: referem-se a valores recebidos em contas correntes (depósitos bancários, verbas públicas) de clientes, órgãos governamentais e doadores que

63.300 são utilizados no giro da operação.
(58.313) 4.1 APLICAÇÕES FINANCEIRAS
4.987

(4.733)

3.519

Caixa e equivalente caixa no início do exercício
&DL[DHHTXLYDOHQWHFDL[DQR¿QDOGRH[HUFtFLR

10.985
6.253
4.732

7.466
10.985
3.519

$VQRWDVH[SOLFDWLYDVDQH[DVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARÃES
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
1. CONTEXTO OPERACIONAL
$)XQGDomR%HQMDPLQ*XLPDUmHVpXPDLQVWLWXLomR¿ODQWUySLFDVHP¿QVOXcrativos, devidamente registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
±&1$6VRERQ&RQIRUPH$WHVWDGRGH5HJLVWURH&HUWL¿FDGRGH
Entidade de Fins Filantrópicos, foi instituída em 25.01.1944 e adquiriu personalidade jurídica em 26.01.1944, com registro no Cartório de Registro Civil
das Pessoas Jurídicas Jero Oliva sob o nº 523. É reconhecida como de utilidade pública federal conforme Decreto n.º 63.686 de 26.11.1968, de utilidade
pública estadual conforme Lei n.º 2.435 de 22.08.1961 e de utilidade pública
municipal conforme a Lei n.º 3.011 de 13.12.1979. Tem como objetivos o atendimento médico em geral, tanto em regime ambulatorial, quanto no de internamento e o desenvolvimento acadêmico das áreas de pesquisas e especializações médicas, aplicando integralmente suas rendas, recursos e eventuais
resultados operacionais na manutenção e desenvolvimento dos objetivos
institucionais, no território nacional. A Instituição é dirigida por um Conselho
Curador como órgão soberano e normativo, por uma Diretoria executiva tendo
suas atividades, no que diz respeito à manutenção dos ideais de seu instituiGRU¿VFDOL]DGDVSRUXP&RQVHOKR)LVFDO$)XQGDomRDSOLFDLQWHJUDOPHQWHR
seu resultado na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais. Os dirigentes e conselheiros não recebem remuneração, vantagens ou
benefícios sob qualquer forma ou título em razão das competências, funções
ou atividades que lhe são atribuídas estatutariamente. A entidade não distriEXLOXFURVGLYLGHQGRVRXERQL¿FDo}HV3DUDPDQXWHQomRGHVXDVDWLYLGDGHV
estatutárias, presta serviços ao SUS – Sist. Único de Saúde (com percentual
superior a 60% de sua capacidade instalada) operadoras de Plano de Saúde,
atendimentos a particulares e arrecada, junto à população em geral, recursos
diversos na forma de doações, que são aplicados integralmente na sua atiYLGDGH¿P$)XQGDomRDGRWRXPHGLGDVGHFRQWUROH¿QDQFHLURHRSHUDFLRQDO
SDUDPHOKRULDGRVQtYHLVGHUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOHPYROXPHVX¿FLHQWHSDUD
manutenção das atividades, amortização da dívida, investimentos e, princiSDOPHQWHDFRQWLQXLGDGHGRSURFHVVRGHVXVWHQWDELOLGDGHUHGX]LQGRRGp¿FLW
em 35,88%, ou seja, saindo de R$ 6.465 milhões negativos em 2018 para R$
4.759 milhões negativos em 2019. Mediante o apresentado, a Administração
avaliou que a Fundação tem capacidade de manter suas atividades operacionais e que, por tal motivo, não pretende liquidar ou cessar suas operações,
além de visualizar em um futuro próximo alternativas realistas para evitar o
encerramento total das operações.

R$(mil)

31/12/2019 31/12/2018
1.234
1.791
1.234
1.791

Obrigadações Fiscais

2VYDORUHVPHQFLRQDGRVDFLPDVHUHIHUHPDRVLPSRVWRVUHWLGRVWDLVFRPR,5,166,663,6&R¿QV&6//H3DUFHODPHQWRV
nº 622527800 e 6220074884.
12. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A composição dos saldos em 31 de dezembro é assim apresentada:
2019 R$(mil)

Banco

Saldo (CP)

Saldo (LP)

Saldo Devedor

Valor Empréstimo

Saldo (CP)

Saldo (LP)

Saldo Devedor

Caixa Econômica Federal
Juros a transcorrer CEF

58.547

21.506
(18.424)

99.732
(45.190)

57.624

58.547

8.538
(7.647)

112.699
(55.043)

58.547

Banco BMG S/A
Juros a transcorrer BMG

6.000

1.993
(604)

3.961
(532)

4.819

6.000

1.981
(787)

5.942
(1.135)

6.000

5.500

2.010
(543)

3.360
(427)

4.401

-

-

-

-

410

337
(13)

-

325

-

-

-

-

TOTAL DE EMPRÉSTIMOS
Conta Garantida - CEF
Conta Garantida - Bradesco
Conta Garantida - CEF
Adiantamento Particulares a Prazo

6.264

60.905

67.168

2.085

62.463

64.547

29
0
32

-

29
0
29

955
4
2
-

-

955
4
2
-

TOTAL

6.325

60.905

67.230

3.046

62.463

65.509

Unimed-BH
Juros a transcorrer Unimed-BH

2VGHWDOKHVVREUHRVFRQWUDWRVGHWDLVHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRVVmRRVVHJXLQWHV
Descrição
BMG -1º contrato - 10441-0

Finalidade

Parcelas

Giro

48

BMG - 2º contrato - 29.34.15344
Total Dívida com Bradesco

Giro

CEF- 11.0092.610.0000019-10
Total Dívida com a Caixa

Giro

dez/18

45

mar/19

120

jun/18

TOTAL GERAL

13. OBRIGAÇÕES COM CONVÊNIOS
R$(mil)

Subvenções a realizar
Passivo diferido

31/12/2019 31/12/2018
2.278
1.981
12.570
13.904
14.848
15.885

As Subvenções a Realizar e o Passivo Diferido se referem aos saldos dos
recursos de convênios de custeios e investimentos, já recebidos e que ainda não foram aplicados nos respectivos objetos, mas que estão dentro do
prazo legal de execução.

Medicamentos e materiais hospitalares
Materiais almoxarifado
Medicamentos - UPA
Doações
Estoque Materiais SHL
Estoque Materiais SND
Estoque Materiais de Manutenção
Estoque CME
Estoque SADT
Estoque Lavanderia
Estoque Lab. Análises Clínicas
Estoque SESMT

dez/22
dez/22

15,3895%
15,3895%

ago/28

19,07%

1,20%

Saldo Devedor

Garantia

R$165.051

R$4.818.722

Recebíveis Doação

R$5.500.00

R$158.892

1,20%

R$4.401.212

R$11.500.00

R$323.944

R$9.219.935

1,46%

R$58.547.208

R$1.080.650

R$57.623.787

R$58.547.208

R$1.080.650

R$57.623.787

Recebíveis SUS/Convênios Diversos

R$66.843.722
R$1.404.593
R$70.047.208
As Receitas de Doações e Eventos Institucionais se referem às doações 23. INSTRUMENTOS FINANCEIROS ATIVOS E PASSIrecebidas, originárias de diversas campanhas promovidas pela Funda- VOS
ção para captação de recursos, como o Telemarketing, SmileTrain (InstiWXLomR,QWHUQDFLRQDOSDUDDX[tOLRjVFULDQoDVFRP¿VVXUDVOiELRSDODWDLV  2VLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVGD)XQGDomRHVWmRUHVWULWRVjV
moeda corrente, por meio de depósitos em bancos ou em espécie, volun- DSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVFRQWDVDUHFHEHUHHPSUpVWLPRVH
tariado digital (doação via site), Projeto Adote um leito, Projeto Doe seu ¿QDQFLDPHQWRVVHQGRRVJDQKRVHSHUGDVREWLGRVQDVRSHtroco (parceria com a Drogaria Araújo e EPA Supermercados) e jantar rações integralmente registradas no resultado, de acordo
EHQH¿FHQWHGR+RVSLWDOGD%DOHLD
com o regime de competência.
2VLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVGD)XQGDomRIRUDPUHFRQKHFL20. ALUGUÉIS
GRVHHQFRQWUDPVHFODVVL¿FDGRVFRQIRUPHDEDL[R
R$(mil)

Aluguel Cantina/Trailler
Aluguel Área Física
Aluguel Área Física-Cebio
Aluguel Imovel-Cond. Volpi-Levindo Lopes

31/12/2019 31/12/2018
77
84
3
3
12
92
87

R$(mil)

31/12/2019 31/12/2018 20.1 INDENIZAÇÕES / AÇÕES JUDICIAIS
R$(mil)
853
474
Contingências Trabalhistas
403
167
31/12/2019 31/12/2018
Contingências Cíveis
312
- Indenização de Área
455
Fornecedores em Geral-Ação Cível
1.568
641 Ações Judiciais Ativas
350
1.665
Recuperação de Ação Pis Folha
a) A Instituição é parte em ações trabalhistas relativas a processos judiciais
2.470
movidos por ex-empregados. As ações trabalhistas, cuja expectativa de
SHUGD p SURYiYHO UHVXOWDQWH GH HYHQWRV SDVVDGRV IRL TXDQWL¿FDGD SHOD As ações indenizatórias que a Fundação tinha no ano de 2018 não existiram mais para o ano de 2019.
Assessoria Jurídica em 2018 por R$ 474 mil e 2019 por R$ 853 mil.

20.2 PROGRAMA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
b) A Instituição é parte em ações judiciais cíveis que se referem à indeniR$(mil)
31/12/2019 31/12/2018
zação por danos materiais e morais, decorrente de ações movidas contra
217
integrantes do Corpo Clínico do Hospital da Baleia. Para as ações, cuja 3URJUDPD(¿FLrQFLD(QHUJpWLFD
217
expectativa de perda é provável, oriunda de eventos passados, foi quanWL¿FDGDSHOD$VVHVVRULD-XUtGLFDXPYDORUGH5PLOHPHSDUD Refere-se a um programa realizado entre a Fundação e a Cemig para contenção ao
2019 este valor passou para R$ 312 mil.
desperdício de energia, ou seja, o Hospital recebe uma verba para realizar adequa-

24. GESTÃO DE RISCO
Risco de capital
Os objetivos da Fundação, ao administrar o seu patrimônio,
são os de salvaguardar a capacidade de sua continuidade
para cumprir com seus objetivos institucionais. Atualmente,
a Entidade demanda aportes de capital, tendo em vista que
os serviços prestados, principalmente ao SUS, não são remunerados a valores que permitam alcançar, minimamente,
um ponto de equilíbrio em seu resultado. Adicionalmente, os
UHSDVVHV ¿QDQFHLURV VmR UHFHELGRV FRP DWUDVR 3DUD ID]HU
frente a este cenário, a Fundação elaborou um plano de reFRQ¿JXUDomRGHVHXPRGHORGHQHJyFLRDEULQGRQRYDVIUHQtes para gerar superávit, como a ampliação de sua participaomRQRPHUFDGRGHPHGLFLQDSULYDGDPHOKRULDGDH¿FLrQFLD
em seus processos internos, viabilização de seu patrimônio
fundiário, com o intuito de atrair parcerias rentáveis na área
de saúde, dentre outras.

o}HVDRVLVWHPDHOpWULFRGD,QVWLWXLomRD¿PGHDOFDQoDUXPDPHOKRUSHUIRUPDQFHQD Risco de mercado

c) Para a conta Fornecedores em geral ação cível, trata-se de valores LOXPLQDomRFRPPHQRVGHVSHUGtFLRHPDLVH¿FLrQFLD
cobrados pelos nossos fornecedores via ação cível e que por já constar
em nossa rubrica contábil Fornecedores, efetuamos a transferência dos 20.3 RECEITA DE PRECATÓRIO
R$(mil)
valores devidos do passivo circulante para o não circulante.
31/12/2019 31/12/2018
Receita de Precatório
1.468
14.2 Passivo contingente – Ações judiciais não contabilizadas
1.468
Passivo contingente é uma obrigação possível que resulta de eventos
SDVVDGRV H FXMD H[LVWrQFLD VHUi FRQ¿UPDGD DSHQDV SHOD RFRUUrQFLD RX Após nosso departamento jurídico entender que não era mais devido o recolhimennão de um ou mais eventos futuros incertos, não totalmente sob controle to do PIS/sobre a folha das Instituições Filantrópicas imunes e isentas, o Hospital
conseguiu reverter os recolhimentos realizados nos períodos de outubro/2007 a
da Entidade.

O risco de mercado é apresentado como a possibilidade
de perdas monetárias em função das oscilações de variáveis que tenham impacto em preços e taxas negociadas no
PHUFDGR(VVDVÀXWXDo}HVJHUDPLPSDFWRSUDWLFDPHQWHHP
WRGRVRVVHWRUHVHSRUWDQWRUHSUHVHQWDPIDWRUHVGHULVFRV¿nanceiros. O principal risco de mercado refere-se ao aumento de preços dos insumos e serviços contratados, sendo que
a Fundação não tem conseguido repassar tais aumentos de
custos aos clientes, em especial ao SUS, que pratica tabela
de preços defasada.

maio/2013 através do processo 0055536-57.2012.4.01.3800. Após o mesmo ser

Risco de liquidez
$)XQGDomRpUpHPSURFHVVRVMXGLFLDLVVHQGRFODVVL¿FDGRVSHOD$V- transitado em julgado, foi passado ao Hospital uma carta precatória com o valor O risco de liquidez evidencia a capacidade da Fundação de
sessoria Jurídica como possíveis ou remotas, perfazendo um montante recolhido do período e devidamente corrigido.
liquidar as obrigações assumidas. Para determinar a capa21. GRATUIDADES TRIBUTÁRIAS
de R$ 29.223.702,79.
FLGDGH¿QDQFHLUDGD)XQGDomRHPFXPSULUDGHTXDGDPHQWH
Em 2019, a Isenção Tributária e os encargos sociais foram registrados nas contas de
RVFRPSURPLVVRVDVVXPLGRVRVÀX[RVGHYHQFLPHQWRVGRV
resultado (receitas e despesas), pelos seguintes valores:
15. PATRIMÔNIO SOCIAL
recursos captados e de outras obrigações fazem parte das
R$(mil)
R$(mil)
divulgações.
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2019 31/12/2018
IRPJ
1.467 $WXDOPHQWH D )XQGDomR SDVVD SRU GL¿FXOGDGHV ¿QDQ1.523
536.310
536.310
Ajuste Avaliação Patrimonial
PIS
462 ceiras para liquidar seus compromissos, principalmente
458
(63.449)
(58.688)
6XSHUDYLWV2X'p¿FLWV$FXPXODGRV
COFINS
2.131
2.116
CSLL
472.861
477.622
793 FRP IRUQHFHGRUHV 0HVPR H[LVWLQGR DSOLFDo}HV ¿QDQ811
INSS (Patronal)
5.051 ceiras relevantes, tais recursos só podem ser utilizados
5.258
253 HP UXEULFDV H JDVWRV HVSHFt¿FRV GHYLGR j YLQFXODomR
355
$)XQGDomRpXPDHQWLGDGHVHP¿QVOXFUDWLYRVGHQDWXUH]D¿ODQWUySLFDH INSS (Acidente de Trabalho)
INSS (Serviço de Terceiro)
1.465 D7HUPRVGH&RQYrQLRV¿UPDGRVFRPyUJmRVS~EOLFRV
1.259
em caso de sua dissolução, os bens e direitos que constituem o seu acervo
Salário Educação
115
VHUmRGHVWLQDGRVjFULDomRGHXPD)XQGDomRGHLGrQWLFD¿QDOLGDGHRXVHINCRA
- Risco de crédito
9
rão doados ou transferidos a uma instituição congênere. É vedada à FunSENAC
46
- Esse risco decorre da possibilidade da Fundação incorrer em
dação distribuir o superávit apurado em cada exercício, devendo o mesmo
SESC
69
- SHUGDVUHVXOWDQWHVGDGL¿FXOGDGHQDUHDOL]DomRGHVHXVUHFH28
SEBRAE
- bíveis junto a Clientes. Embora o principal cliente da Fundaser totalmente destinado à aplicação de recursos na manutenção dos seus
REMHWLYRVLQVWLWXFLRQDLV1RFDVRGHGp¿FLWRYDORUpWUDQVIHULGRSDUDR3D12.047
11.622 ção seja o SUS, que remunera os serviços do Hospital a preços muito baixos, não há riscos de perdas em recebimentos.
trimônio Líquido, para ser deduzido do valor do Fundo Patrimonial.
22. GRATUIDADES

16.1 RECEITAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES

A assistência social está contemplada no campo da seguridade social,
nos termos do Artigo 194 da Constituição Federal de 1988, sendo regulamentada pela Lei nº 8.742, de 7 dezembro de 1993, alterada pelas Leis
nº 9.711, de 20/11/1998, Lei nº 9.720, de 30/11/1998, Lei nº 12.101 de
27/11/2009 e Lei n° 13.043/14. A assistência social à saúde é regulamentada pelo Decreto 7.237/10 e Portaria nº 1.970 de 16 de agosto de 2011,
do Ministério da Saúde.
Para cumprir a assistência social, a Fundação promove atendimento médico aos pacientes originários do Sistema Único de Saúde – SUS, atualmente em 97% de sua capacidade instalada, tendo colocado à disposição
do Conselho Municipal de Saúde 60% de sua capacidade instalada, de
acordo com ofício protocolizado em 2019.
A prestação de serviços ao SUS é comprovada por meio dos registros
GDV LQWHUQDo}HV KRVSLWDODUHV H DWHQGLPHQWRV DPEXODWRULDLV YHUL¿FDGRV
nos sistemas de informações do Ministério de Saúde e resumidamente
demonstrados, a seguir:

ATENDIMENTO SUS E NÃO SUS 2019 E 2018
Demonstrativo da quantidade atendimentos 2019 e 2018
Internação
Total de Paciente Dia
Paciente Dia SUS
Paciente Dia Não SUS

2019

2018

33.094
27.866
5.228

30.699
22.223
8.476

R$(mil)

Pacientes SUS
Pacientes Convênios
Pacientes Particulares
UPA Neves

31/12/2019 31/12/2018 Ambulatório
362.026
357.518
36.158
33.784 Total de Produção Ambulatorial
362.026
357.518
10.313
9.184 Produção Ambulatorial SUS
4.398
2.728 Produção Ambulatorial Não SUS
50.869
45.696 Demonstração do percentual de serviços praticado com o SUS

16.2 INCENTIVOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS
R$(mil)

% Praticado pela Fundação

2019

31/12/2019 31/12/2018
1.085
1.316
427
447
17
17
492
78
8
20
27
7
-  ,$& ,QFHQWLYR j &RQWUDWXDOL]DomR YDORU ¿[R PHQVDO PpGLD GH 5 
11
- mil);
2
• INTEGRASUS: Incentivo de Integração ao Sistema Único de Saúde (va1.858
2.096
ORU¿[RPHQVDO5PLO 

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da FUNDAÇÃO BENJAMIN
GUIMARÃES, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do
SDWULP{QLROtTXLGRHGRVÀX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLR¿QGRQHVVDGDWD
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das
principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos na seção
“Base para opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
SRVLomRSDWULPRQLDOH¿QDQFHLUDGDFUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARÃES,
em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus
ÀX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLR¿QGRQHVVDGDWDGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDV
contábeis adotadas no Brasil.

$)XQGDomRQmRLGHQWL¿FRXLWHQVSDUDRVTXDLVIRVVHUHTXHULGDXPDSURYLVmR • INTO: Incentivo às cirurgias de Traumatologia e Ortopedia (valor atrelado
à produção mensal: média R$ 500 mil);
de perdas nos estoques.
7. OUTROS CRÉDITOS
• Cirurgias Eletivas: Incentivo de produção às cirurgias de média complexiR$(mil)
dade (valor atrelado à produção mensal: média R$ 32 mil);
31/12/2019 31/12/2018
374
515
Adiantamentos a Fornecedores
• Rede de Urgência e Emergência: Incentivo aos atendimentos dos pa6
(2) cientes internados no CTI (valor atrelado às diárias de CTI-Centro de TraAdiantamento de Salários
- tamento Intensivo média mensal: R$ 114 mil);
Adiantamento de 13º Salário
267
282
Adiantamento de Férias
212
84 • Centrare: Incentivo nos atendimentos aos pacientes com Fissura LabioImóveis a Comercializar
2.323
2.257 SDODWDO YDORU¿[RPHQVDO5PLORULXQGRVGD6HFUHWiULD0XQLFLSDOGH
Outros Créditos de Terceiros
Base para opinião com ressalva
840
1.106 Saúde de Belo Horizonte e R$ 75 mil da Secretária Estadual de Saúde);
Despesas antecipadas
1. A FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARÃES optou no exercício de 2013,
4.022
4.242 16.3 DEDUÇÕES DA RECEITA
R$(mil) pela adoção do custo atribuído (deemed cost) para certos itens de seu atiOs maiores valores constantes na rubrica “Outros Créditos de Terceiros”, convo imobilizado, procedimento que acresceu R$ 539 milhões ao valor justo
31/12/2019
31/12/2018
templam:
(4)
- de seus bens naquele ano. Conforme nota explicativa nº 9.b (Imobilizado)
- O valor de R$ 918 mil, refere-se à provisão de doações de parcerias, feita com Glosas Pacientes SUS - Técnicas
(36)
(92) a FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARÃES optou por não contratar para o
Glosas Pacientes SUS - Administrativas
as Instituições Drogarias Araújo e Supermercados EPA.
(572)
- exercício de 2019 os estudos necessários para avaliação das expectativas
- O valor de R$ 558 mil, refere-se à captação via telemarketing, mediante opera- Ajuste p/ Complemento Honorários Internos
(27)
Ajuste p/ Complemento Honorários Externos
ção realizada com a empresa Estilo Telemarketing e Consultoria Ltda.
(262)
(358) de valores das áreas dos imóveis que ocupa, em função de estar em anGlosas Pacientes Convênios - Administrativas
- O valor de R$ 350 mil, refere-se às ações judiciais.
(115)
(167) damento um processo de regularização urbana de toda área. ConsequenGlosas de Faturamento - Técnicas
(287)
- temente, não nos foi possível concluir se algum ajuste seria requerido nas
Ajuste Hon.Med.Repassar Convenios Internos
Despesas Antecipadas:
- demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2019 com o resultado
Referem-se a valores que a Instituição antecipou a terceiros e que tem direito a Ajuste Hon.Med.Repassar Convenios Externos
(251)
- decorrente da aplicação de novas avaliações.
receber, caso a parte contratada não cumpra algum requisito de obrigação. O Ajuste Hon.Med.Repassar Particulares
(617)
(1.554)
valor mais expressivo que temos nesta conta trata-se de um saldo no valor de
R$ 422 mil, referente a juros de acerto do empréstimo contraído junto a CEF e • As perdas com créditos incobráveis (glosas) de R$ 417 mil, em 2019, de- 2. Conforme mencionado na nota explicativa nº 9.c (Imobilizado) às deque está sendo amortizado na despesa, juntamente com as parcelas restantes correm de análises feitas pela Administração sobre diversos valores apromonstrações contábeis, a Fundação não concluiu no exercício de 2019,
ao longo de todo o empréstimo.
priados no faturamento e nas contas a receber, não passíveis de cobrança os procedimentos de levantamento físico, segregação por natureza, uso e
8. DEPÓSITOS JUDICIAIS
junto aos convênios de saúde, devidos a erros de processos internos.
Referem-se a processos judiciais nos quais a Fundação é parte e que, para se • Ajustes de honorários referem-se aos valores que o hospital deverá re- localização dos bens móveis do ativo imobilizado iniciados no exercício de
2016, para posterior valoração e conciliação contábil, conforme requerido
resguardar contra desfechos desfavoráveis, levou a Administração, juntamente passar aos prestadores de serviços médicos.
com a Assessoria Jurídica, a depositar, judicialmente, os valores discutidos. 17. CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
pelo Pronunciamento Técnico CPC 27 - “Ativo Imobilizado”. ConsequenteOs depósitos, discriminados de acordo com a natureza das discussões, estão
R$(mil) PHQWH¿FDPRVLPSRVVLELOLWDGRVGHFHUWL¿FDUTXDQWRDRVVDOGRVGRVYDORUHV
assim apresentados:
UHJLVWUDGRVEHPFRPRVHXVSRVVtYHLVUHÀH[RVQDVFRQWDVSDWULPRQLDLVH
R$(mil) DESCRIÇÃO
31/12/2019 31/12/2018
31/12/2019 31/12/2018 Custo com Pessoal
(29.519)
(28.102) de resultado nas demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2019.
Depósitos Judicíais Recursais
165
(7.534)
(7.076)
Medicamentos
378
(22)
PIS s/ Folha
(9.041)
(3.669) Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e inter300 Materiais / Medicamentos Cirúrgicos
1.300
Cíveis e Trabalhista
(380)
(257) nacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com
1.443
10.062 Gases Medicinais
(1.371)
(1.241) tais normas, estão descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auDeste grupo de contas destacaremos o grupo cível e trabalhista, pois em setembro/19 foi transitado em julgado Gêneros Alimentícios
(3.079)
(3.627) ditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes
o processo de recuperação do PIS da folha de pagamento a favor da Fundação Benjamin Guimarães. Sendo Outros Materiais Consumo Expediente
9. IMOBILIZADO
concedido uma carta precatória no valor de R$ 1.631 mil, referente ao processo 0055536-57.2012.4.01.3800.
(94)
(49)
Baixa Perda Estoque
Deste, a Fundação realizou a venda e já recebeu R$ 580 mil.
a) Este ativo e a sua movimentação é demonstrada da seguinte maneira:
5
9 em relação à Fundação, de acordo com os princípios éticos relevantes
PCLD-Provi.P/Créditos de Liquidação Duvidosa
R$(mil) Serviços Médicos - PJ
(14.319)
(14.454) SUHYLVWRVQR&yGLJRGHeWLFD3UR¿VVLRQDOGR&RQWDGRUHQDVQRUPDVSUR(634)
(695) ¿VVLRQDLVHPLWLGDVSHOR&RQVHOKR)HGHUDOGH&RQWDELOLGDGHHFXPSULPRV
Descrição
31/12/2017 Adições Baixas Transferências 31/12/2018 Adição Baixas Transferências 31/12/2019 Residência Médica
(2.504) com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
(3.139)
Custo Serviços Prestados
(1.321)
(1.138) $FUHGLWDPRVTXHDHYLGrQFLDGHDXGLWRULDREWLGDpVX¿FLHQWHHDSURSULDGD
Terrenos
520.629
520.629
520.629 Custo Manutenção Equip. Instalação
(1.714)
(1.653) para fundamentar nossa opinião com ressalva.
(GL¿FDo}HV
27.773
27.773
27.773 Depreciação e Amortização
(1.910)
(1.815)
Instalações
9.152
9.152
9.152 Serviços Públicos
(2.696)
(3.415)
Benfeitorias
287
287
287 Exames Médicos Complementares
(3.534) Ênfase
(731)
Bens móveis
15.298
420
15.718
298
16.016 Outros Gastos
- A nota explicativa nº 01 (Contexto Operacional), elaborada sob a responImobilizado em Andamento
9
9
9 Despesas Tributárias
Imóveis de uso - Convênios Públicos
6.858
6.858
408
7.266 TOTAL GERAL
(77.479)
(73.220) VDELOLGDGHGD)XQGDomRLQIRUPDTXHDGRWRXPHGLGDVGHFRQWUROH¿QDQFHLBens moveis - Convênios Públicos
13.844
1.729
15.573
1.235
16.808
ro e operacional para melhoria dos níveis de seu resultado operacional
Total
593.850
2.149
595.999
1.940
597.939 17.1 DESPESAS OPERACIONAIS
HPYROXPHVX¿FLHQWHSDUDPDQXWHQomRGDVVXDVDWLYLGDGHVDPRUWL]DomR
R$(mil) da dívida, investimentos e principalmente a continuidade do processo de
Depreciação Acumulada
31/12/2019 31/12/2018 sustentabilidade, embora os resultados dos exercícios de 2019 e 2018
(GL¿FDo}HV
(3.418)
(741)
(4.159)
(741)
(4.900) DESCRIÇÃO
(129)
(508) DSUHVHQWDUHPGp¿FLWGH5HGH5PLOUHVSHFWLYDPHQWHLQGLInstalações
(5.856)
(663)
(6.519)
(561)
(7.080) Depreciação e Amortização
(5.421)
(5.297) cando necessidade de aporte de novos recursos e geração de superávits
Benfeitorias
(116)
(4)
(120)
(3)
(123) Despesas com Pessoal
(1)
Bens móveis
(11.037)
(781)
(11.818)
110
(648)
(12.356) Medicamentos
futuros, como medida de reequilíbrio de suas operações. As demonstraDepreciação e Amortização - Convênios
(7.811)
- (2.246)
(10.057)
0 (2.589)
(12.646) Baixa perda de estoque
(3)
(3) ções contábeis foram elaboradas no pressuposto da continuidade operaExames
médicos
complementares
Total
(28.238)
- (4.435)
(32.673)
110 (4.542)
(37.104)
cional da instituição.
(5)
8
Gêneros Alimentícios
(155)
(237)
Convênios em execução
397
11
408
408
1 Materiais de Consumo
(6.572)
(5.127) Outros assuntos
Serviços
Terceiros
Total
397
11
408
408
1
(403)
(475) As demonstrações contábeis da FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARÃES,
Manutenção Predial
(280)
(127) SDUD R H[HUFtFLR ¿QGR HP  GH GH]HPEUR GH  DSUHVHQWDGDV SDUD
Total do Imobilizado líquido
566.009
2.160 (4.435)
563.734 (2.050) (4.949)
560.835 Serviços públicos
(20)
(2)
Serviços médicos pj
(66)
(4) ¿QVGHFRPSDUDomRIRUDPH[DPLQDGDVSRUQyVTXHHPLWLPRVQRVVRUHCondomínio
(b)Em 2013, foi efetuada reavaliação parcial dos bens do ativo imobilizado 10. FORNECEDORES
(614)
(880) latório de auditoria em 07 de março de 2019, contendo base de opinião
Despesas Administrativas
WHUUHQRVHGL¿FDo}HVHLQVWDODo}HV SRUHPSUHVDHVSHFLDOL]DGD±$3&±$YDR$(mil) Despesas tributárias
(10) com ressalva.
liações Patrimoniais e Consultoria Ltda, passando os bens reavaliados a serem
(397)
(128)
31/12/2019 31/12/2018 Contingências Trabalhistas/Cíveis
demonstrados pelo custo avaliado. Os bens são depreciados de acordo com Fornecedores
(5)
84 Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis
8.529
11.869 Materiais / Medicamentos Cirúrgicos
DVWD[DVSHUPLWLGDVSHODOHJLVODomR¿VFDO$)XQGDomRRSWRXSRUQmRFRQWUDWDU
(14.070)
(12.707) A administração é responsável pela elaboração e adequada apresenta6HUYLoRV3UR¿VVLRQDLV7HUFHLUL]DGRV
8.266
11.888
TOTAL
GERAL
para o exercício de 2017 a 2019, os estudos necessários para avaliação das
6.264
ção das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis
expectativas de valores das áreas dos imóveis que ocupa, devido ao andamen- Serviços Médicos
17
1.443 18. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
to do processo de regularização urbana de toda a área, mas já se encontra Honorários Médicos
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como
420
740
R$(mil) necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres
para análise da Administração um orçamento de uma empresa especializada Outros compromissos
911
958
para este trabalho e que caso aprovado deverá dar início das atividades no Água e Energia
31/12/2019 31/12/2018 de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
24.408
26.898
ano de 2020.
779
283
Receitas Financeiras
O saldo é originário de transações feitas pela Fundação para consecução das Despesas Financeiras
(9.869)
(10.493)
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é respon(c)A Fundação iniciou, no exercício de 2016, os procedimentos de levantamen- suas atividades. O que vem fazendo com que a administração da Fundação
to físico, segregação por natureza, uso e localização dos bens móveis do ativo mantenha constantemente negociações com alguns fornecedores, no sentido
(9.090)
(10.210) sável pela avaliação da capacidade de a Fundação continuar operando,
imobilizado, para posterior valoração e conciliação contábil, com conclusão de repactuar seus compromissos, propondo parcelamento de débitos, o que
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua contiHVWLPDGDDWpR¿PGRH[HUFtFLRGHRTXHQmRIRLSRVVtYHOGHYLGRDRJUDX OKHSHUPLWLUiPLJUDUSDUDGHVHPEROVRVTXHVHHQTXDGUHPHPVHXDWXDOÀX[R $ UHFHLWD ¿QDQFHLUD GHFRUUH EDVLFDPHQWHGH UHQGLPHQWRV GH DSOLFDo}HV nuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das deGHGL¿FXOGDGHHQFRQWUDGRDRORQJRGRH[HUFtFLR0HGLDQWHLVWRD'LUHWRULDSUH- de caixa.
¿QDQFHLUDVHGHVFRQWRVREWLGRVSRUPHLRGHQHJRFLDo}HVMXQWRDIRUQHFH- monstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a
tende estudar uma nova forma de se fazer tal trabalho pra que seja concluído
GRUHV$VGHVSHVDV¿QDQFHLUDVGHFRUUHPVXEVWDQFLDOPHQWHGRVHQFDUJRV
Fundação ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa
DWpR¿QDOGRDQRGH
11. SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
GHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
realista para evitar o encerramento das operações.
R$(mil)

2.1. Informações gerais
As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, pronunciamentos, interpretações e orientações
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovado pelo
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e normas aplicáveis às entidades
VHP¿QVOXFUDWLYRV ,7*5 
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação das Demonstrações
Financeiras estão descritas abaixo, juntamente com as notas explicativas.
2.2. Apuração das receitas e despesas
As receitas e despesas são contabilizadas respeitando o princípio contábil da
competência, baseado no CPC 25 provisões, passivos contingentes e ativos
contingentes. As mesmas são reconhecidas quando o seu valor pode ser estimado com segurança, quando for provável que benefícios econômicos decorrentes da transação sejam percebidos pela entidade e quando a proporção
GRVVHUYLoRVH[HFXWDGRVSRVVDVHUFRQ¿DYHOPHQWHPHQVXUDGD
As doações recebidas são contabilizadas quando efetivamente recebidas.
As receitas e despesas com gratuidades são reconhecidas no resultado, à
medida que os serviços prestados relativos a elas ocorrem.
As subvenções de recursos para custeio e investimentos são contabilizadas
no resultado, quando atendidos todos os requisitos de reconhecimento que,
em linhas gerais, estão ligados ao cumprimento pela Fundação das suas obriJDo}HVSUHYLVWDVQRVFRQYrQLRV¿UPDGRVUHVSHLWDQGRVHPSUHTXHQHFHVVirio o CPC 07 Subvenções Assistência Governamentais.
2.3. Moeda Funcional e Moeda de Apresentação
As demonstrações Financeiras estão apresentadas em moeda nacional do
Brasil (Real), que é a moeda funcional da Fundação.
2.4. Base de mensuração
As Demonstrações Financeiras foram preparadas, utilizando-se o custo histórico como base de valor, exceto pela valorização de certos ativos e passivos,
WDLVFRPRLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVTXHVmRPHQVXUDGRVSHORYDORUMXVWR
,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURV
$)XQGDomRYDORUL]DRVLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVSHORVHXYDORUGHPHUFDGR
em 31 de dezembro e está sendo demonstrado pelo custo de aquisição mais
rendimentos auferidos e/ou mais os encargos incidentes até a data do balanço. O valor de mercado reconhecido em suas Demonstrações Financeiras representa o montante de caixa que receberia, ou pagaria conforme apropriado.
2.6. Ajuste a valor presente
Os saldos dos direitos e das obrigações estão mensurados nas datas dos
balanços por valores próximos aos respectivos valores presentes.

19. RECEITAS/DOAÇÕES

31/12/2019 31/12/2018
2.096
1.822
687
1.176 Comissão Venda Prods. Terceiros
2.415
2.296 Receitas de Doações
5.198
5.294 Receitas com eventos institucionais

R$(mil)

Os responsáveis pela administração da Fundação são aqueles com res31/12/2019 31/12/2018
2
1 ponsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demons10.866
9.797 trações contábeis.
10.546
7.751
21.414

17.549

25. FATOS RELEVANTES
A Administração vem pleiteando a obtenção da renegociação
do empréstimo bancário junto à Caixa Econômica Federal,
SDUDDORQJDPHQWRGRSHU¿OGHVHXHQGLYLGDPHQWRFRPGLPLnuição da taxa de juros e período de carência no pagamento
do valor principal. Tal negociação contribuirá para que a Instituição continue a implementar a mudança de seu modelo de
negócio, que contempla:
• Aumento da participação em procedimentos de alta complexidade - que geram melhor rentabilidade - por meio da implementação de linhas de cuidado desenvolvidas nos seguintes
centros: pediatria, oncologia, nefrologia, cirurgias bariátricas
e metabólicas e deformidades cranio-faciais;
• Oferta de cirurgias de urgência relativa, a preços acessíveis, por meio do produto MAIS BALEIA;
• Reestruturação da infraestrutura predial e tecnológica, contribuindo para uma melhor entrega assistencial aos pacientes
do Hospital da Baleia;
• Reestruturação da unidade de negócios voltada para Ensino e Pesquisa, por meio da oferta de cursos em saúde de
curta e média durações, notadamente em medicina;
• Consolidação dos canais de captação de recursos não operacionais, por meio da adoção de novas tecnologias;
• Obtenção do Licenciamento Ambiental, o que contribuirá
para a rentabilização da extensa área ocupada pela Fundação, por meio da implementação de novos negócios em
saúde.
***

***

Tereza da Gama Guimarães Paes
Diretora Presidente

Marco Aurélio Cunha de Almeida
Diretor Adm. Financeiro

Suely Cristina de Souza Soares
CONTROLLER
CRA-MG 01.046020/D

Welther Pereira de Souza
Contador
CRC-MG106.538

2018

31/12/2019 31/12/2018 % Internação
84%
72%
11.011 % Ambulatório
Incentivos
11.991
10%
10%
10.233 % Ações
Subvenções Sociais
7.453
3%
3%
21.244 Percentual SUS
19.444
97%
85%
Em face da promoção à saúde, a Fundação atende aos requisitos legais
Os incentivos decorrem de valores pactuados no contrato POA (Plano para isenção da quota patronal da contribuição social do INSS.
Operativo Anual), celebrado com a SMSA, decorrente do atendimento aos
pacientes do SUS e à área de ensino e pesquisa que por sua vez tem
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE
FRQWUDWRV¿UPDGRVFRP,QVWLWXLo}HVGHHQVLQRRIHUWDQGRYDJDVSDUDHVWXAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
dantes se especializarem. Os principais incentivos recebidos são:
Aos
 ),'(36 )DWRU GH ,QFHQWLYR DR (QVLQR H 3HVTXLVD YDORU ¿[R PHQVDO Conselheiros, Diretores e Administradores da FUNDAÇÃO BENJAMIN
média de R$ 210 mil);
GUIMARÃES.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Salários e Ordenados
Obrigações Sociais
Outras Provisões Trabalhistas

Recebíveis Doação

- $SOLFDo}HV ¿QDQFHLUDV: são registradas pelo valor da
aplicação, acrescidos dos rendimentos auferidos, representando o valor a ser resgatado pela Entidade caso isso
ocorresse em 31 de dezembro de 2019.
- Recebíveis: encontram-se nesta categoria os créditos
14.1) Ações judiciais contabilizadas
com clientes. São reconhecidos pelo valor nominal de reA Fundação é ré em diversas ações judiciais, para as quais foram consalização.
tituídas provisões baseadas em estimativas prováveis de perdas, regis- (PSUpVWLPRV H ¿QDQFLDPHQWRV são mensurados pelo
tradas pela Administração, em conjunto com a sua Assessoria Jurídica, O Hospital da Baleia tem em suas dependências duas Cantinas que são custo amortizado, mediante a utilização do método da taxa
como segue:
alugadas a um terceiro e que nos é pago um aluguel mensal.
de juros efetiva.
14.PROVISÃO PARA DEMANDAS JUDICIAIS

Fundo Patrimonial/Reservas Patrimoniais – O valor negativo de R$ 63.450
PLOHPGHGH]HPEURGHGHFRUUHGRVGp¿FLWVDSXUDGRVDRORQJR
31/12/2019 31/12/2018 dos exercícios sociais transcorridos.
4105
8.976
Recursos Próprios
1201
1.086 16. RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS
Recursos Convênios
5.306
10.062
R$(mil)
Nota
31/12/2019 31/12/2018
$VDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVVmRPHQVXUDGDVSHORVHXYDORUMXVWR2VMXURVFRUUHexplicativa n°
ção monetária e variação, quando aplicáveis e se tratando de recursos próprios,
são reconhecidos no resultado quando incorridos; já para os recursos de con- RECEITA OPERACIONAL BRUTA
16.1
50.869
45.696
vênios, os rendimentos são contabilizados no passivo agregando ao valor da
Serviços Hospitalares
16.2
verba pública recebida conforme prevê a NBCTG 07(R1).
19.444
21.244
Incentivos e Subvenções
3.633
3.200
5. CONTAS A RECEBER
Receitas de Desenvolvimento e Pesquisa
R$(mil)
297
58
Outras Rendas
31/12/2019 31/12/2018
74.243
70.198
8.962
8.038 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
Contas Correntes - Pacientes SUS
3.312
3.827
Contas Correntes - Pacientes Convênios
(417)
(617)
16.3
Glosas
(222)
(217)
PCLD - Convênios
(1.137)
16.3
Honorários Médicos
471
661
Contas Correntes - Pacientes Particulares
(1.554)
(617)
(6)
(6)
PCLD - Particulares
72.689
69.581
12.108
12.662

R$(mil)

Valor Parcela

R$6.000.00

Data Contratação Data Vencimento Tx Anual (%) Tx Mensal (%) Valor Contratado

R$(mil)

SUS: refere-se ao faturamento dos serviços médicos hospitalares prestados
ao Sistema Único de Saúde, acrescidos de honorários a serem repassados
para as clínicas médicas.
Convênios: refere-se ao faturamento dos serviços médicos hospitalares prestados para as Operadoras de Plano de Saúde privados, acrescido de honorários a serem repassados para as clínicas médicas.
Particulares: refere-se ao faturamento dos serviços médicos hospitalares prestados aos pacientes particulares, em geral acrescidos de honorários a serem
repassados para as clínicas médicas.
PCLD: Refere-se às Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa, constituídas pela Administração, ou seja, valores passíveis de não serem recebidos
dos clientes SUS, Convênios e Particulares.
6. ESTOQUES

2018 R$(mil)

Valor Empréstimo

Banco BMG S/A
Juros a transcorrer BMG

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
R$(mil)
Nota
31/12/2019 31/12/2018
explicativa
72.689
RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS
16
69.581

Acréscimo (decréscimo) líquido em caixa e
equivalente caixa

Os valores acima se referem às obrigações que a Instituição tem, junto aos seus colaboradores, tais como: Salários, INSS, FGTS, Contribuição Federativa e Contribuição Sindical além das Outras Provisões Trabalhistas, tais
como Férias, 13º Salário, FGTS de Férias e FGTS 13º Salário. Importante ressaltar que todos estes valores estão devidamente em dia, uma vez que, em sua grande maioria, se referem a provisões mensais que são quitadas na
data de seu vencimento, no mês seguinte.
11.1 – OBRIGAÇÕES FISCAIS

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as
demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres
de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança,
mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em
FRQMXQWRSRVVDPLQÀXHQFLDUGHQWURGHXPDSHUVSHFWLYDUDzoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com
base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julJDPHQWR SUR¿VVLRQDO H PDQWHPRV FHWLFLVPR SUR¿VVLRQDO DR
longo da auditoria. Além disso:
 ,GHQWL¿FDPRV H DYDOLDPRV RV ULVFRV GH GLVWRUomR UHOHvante nas demonstrações contábeis, independentemente
se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem
FRPRREWHPRVHYLGrQFLDGHDXGLWRULDDSURSULDGDHVX¿FLHQWH
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
EXUODURVFRQWUROHVLQWHUQRVFRQOXLRIDOVL¿FDomRRPLVVmRRX
representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
H[SUHVVDUPRVRSLQLmRVREUHDH¿FiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRV
da Fundação.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas
e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que posVDP OHYDQWDU G~YLGD VLJQL¿FDWLYD HP UHODomR j FDSDFLGDGH
de continuidade operacional da Fundação. Se concluirmos
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações
QDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVRXLQFOXLUPRGL¿FDomRHPQRVsa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
condições futuras podem levar a Fundação a não mais se
manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo
das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se
as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria
H GDV FRQVWDWDo}HV VLJQL¿FDWLYDV GH DXGLWRULD LQFOXVLYH DV
HYHQWXDLV GH¿FLrQFLDV VLJQL¿FDWLYDV QRV FRQWUROHV LQWHUQRV
TXHLGHQWL¿FDPRVGXUDQWHQRVVRVWUDEDOKRV

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2020.

ACE AUDITORIA ASSESSORIA E CONSULTORIA
EMPRESARIAL
CRC-MG Nº 4.753 / CVM nº 7.720
'iULR/~FLR3LQWR
Sócio Responsável
Contador-CRC-MG 36.375
Domingos França da Costa
Diretor de Auditoria
Contador-CRC-MG 52.326

