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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS 
 
Aos 
Administradores da 
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LORENA 
Lorena – SP 
 
Opinião com Ressalva 
 
Examinamos as demonstrações contábeis da IRMANDADE DA SANTA CASA 
DE MISERICÓRDIA DE LORENA, que compreendem balanço patrimonial em 
31 de dezembro de 2019, e as respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
 
Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos na seção a seguir 
intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da IRMANDADE DA SANTA CASA DE 
MISERICÓRDIA DE LORENA, em 31 de dezembro de 2019, o desempenho 
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
 
Base para opinião com ressalva 
 
Bancos conta movimento e aplicações financeiras 
 
Conforme demonstrado na nota explicativa nº 4, em 31 de dezembro de 2019 a 
Entidade possui saldo de Bancos Conta Movimento e Aplicações Financeiras no 
montante de R$ 301.101,81. Aplicamos os procedimentos previstos no 
normativo NBC TA 505 “Confirmações Externas”, efetuamos a circularização de 
todas contas informadas pela administração e não obtivemos respostas do 
Banco do Brasil, Santander e Bradesco, em consequência não foi possível opinar 
sobre a adequação dos saldos e possíveis reflexos nas demonstrações 
contábeis.  
 
Depósitos Judiciais e Fiscais 
 
Conforme nota explicativa nº 9, em 31 de dezembro de 2019 o montante de 
Depósitos Judiciais e Fiscais é de R$ 1.496.087,38 para os quais não foi possível 
obter a comprovação do saldo através de extrato da instituição financeira, e 
nossos testes demonstraram fragilidade nos controles. Desta forma, não 
podemos concluir sobre a adequacidade do saldo desta conta contábil e 
possíveis reflexos nas demonstrações contábeis. 
 



 

 

Imobilizado - Teste de recuperabilidade e estudo da vida útil dos bens 
 
A entidade não apresentou o teste de recuperabilidade “Impairment” dos bens 
do Ativo Imobilizado e estudo da vida útil dos bens, valor residual e taxas de 
depreciação, conforme requer a NBC TG 01 (R4) – Valor Recuperável de Ativos 
e NBC TG 27 (R4) – Imobilizado, não nos sendo possível estimar os efeitos sobre 
o patrimônio líquido e resultado caso esses procedimentos tivessem sido 
aplicados. 
 
Passivos Contingentes 
 
Em 31 de dezembro de 2019 a Entidade não reconheceu, com base na resposta 
dos seus assessores jurídicos, os passivos contingentes informados como perda 
provável no montante de R$ 3.815.014,37. Consequentemente o passivo não 
circulante está subavaliado e o patrimônio líquido e resultado superavaliado 
neste montante.  
 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em 
relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião com ressalva. 
 
Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional 
 
A Entidade vem apresentado prejuízos sucessivos, sendo R$ 5.124.382,58 
apurado para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 (R$ 4.903.758,21 
em 2018), o passivo circulante excedente ao ativo circulante no montante de 
R$ 25.466.948,06 em 31 de dezembro de 2019 (R$ 19.553.809,35 em 2018) e 
patrimônio líquido negativo (passivo a descoberto) no valor de R$ 21.911.795,31 
em 31 de dezembro de 2019 (R$ 16.787.412,73 em 2018). Esses eventos ou 
condições indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida 
significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da Entidade. 
Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. 
  



 

 

Ênfase 
 
Renovação Certificação CEBAS  
 
Conforme Nota Explicativa nº 3, letra “l”, a Entidade mantém um processo sobre 
a Renovação do Certificado de Filantropia sob o nº 25000.025122/2010-10, onde 
se encontra em andamento após recursos interpostos pela entidade. A última 
movimentação no Ministério da Saúde foi em 27/11/2019 recebido pela unidade 
COAAF/CONJUR. Em resposta do MS/DEPARTAMENTO DE CERTIFICAÇÃO 
DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SAÚDE o 
hospital está amparado pela legislação e goza de todos os benefícios 
concedidos. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. 
 
Outros assuntos  
 
Valores correspondente ao exercício anterior  
 
As demonstrações contábeis da Entidade para o exercício findo em 31 de 
dezembro de 2018 foram examinadas por outro auditor independente que 
emitiu relatório em 30 de maio de 2019 com opinião sem modificação sobre 
essas demonstrações contábeis. 
 
Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações 
contábeis 
 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. 
 
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade da Entidade continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional 
e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não 
ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. 
 
Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações contábeis. 
  



 

 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas 
não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
contábeis. 
 
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
 

 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar 
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de 
fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o 
ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais; 

 

 Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria 
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da entidade; 

 

 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração; 

 

 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil 
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, 
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a entidade 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 os responsáveis pela governança a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das 
constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas 
nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante 
nossos trabalhos. 
 
 

São Paulo, 27 de julho de 2020. 
 
 

RUSSELL BEDFORD BRASIL 
AUDITORES INDEPENDENTES S/S 

2 CRC RS 5.460/0-O “T” SP 
 
 
 
 
 

Roger Maciel de Oliveira 
Contador 1 CRC RS 71.505/O-3 “T” SP 

Sócio Responsável Técnico 
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