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Relatório dos Auditores Independentes
Sobre as Demonstrações Financeiras

Aos Administradores Pró-Saúde Associação Benefi cente de Assistên-
cia Social e Hospitalar - Hospital Municipal de Mogi das Cruzes/SP. Opi-
nião: Examinamos as demonstrações fi nanceiras da Pró-Saúde Associa-
ção Benefi cente de Assistência Social e Hospitalar - Hospital Municipal 
de Mogi das Cruzes/SP (entidade) que compreende o balanço patrimonial, 
em 31 de dezembro de 2.017, e as respectivas demonstrações do resultado, 
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos 
de caixa para o exercício fi ndo naquela data, bem como as corresponden-
tes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações fi nanceiras acima referidas apresen-
tam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimo-
nial e fi nanceira da entidade em 31 de dezembro de 2.017, o desempenho de 
suas operações e os seus fl uxos de caixa para o exercício fi ndo nessa data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião 
sem ressalva: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas bra-
sileiras de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais
normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações fi nanceiras”. Somos independen-
tes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profi ssional do Contador e nas normas profi s-
sionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com 
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acredita-
mos que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para funda-
mentar nossa opinião sem ressalva. Responsabilidade da administração
e da governança pelas demonstrações fi nanceiras: A administração da 
Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações fi nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 

Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações fi nanceiras livres de distorção rele-
vante, independentemente se causada por fraude e erro. Na elaboração das 
demonstrações fi nanceiras, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando apli-
cável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso
dessa base contábil na elaboração das demonstrações fi nanceiras, a não 
ser que a administração pretenda cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os 
responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabili-
dade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações fi nan-
ceiras. Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações
fi nanceiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as de-
monstrações fi nanceiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção re-
levante, 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 de auditoria sempre detectam as eventuais distor-
ções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em con-
junto, possam infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
fi nanceiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras de auditoria, exercemos julgamento profi ssional e mantemos 
ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. Além disso: • Identifi camos e 
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações fi nanceiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executa-
mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obte-
mos evidência de auditoria apropriada e sufi ciente para fundamentar nossa 

opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de frau-
de é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato 
de burlar os controles internos, conluio, falsifi cação, omissão ou represen-
tações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a efi cácia dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a 
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estima-
tivas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Con-
cluímos 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 pos-
sam levantar dúvida signifi cativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, de-
vemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações fi nanceiras ou incluir modifi cação em nos-
sa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso re-
latório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não
mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação ge-
ral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações fi nanceiras, inclusive as divul-
gações e se as demonstrações fi nanceiras representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresen-
tação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a 
respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria 
e das constatações signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais defi ci-
ências signifi cativas nos controles internos que identifi camos durante nossos
trabalhos. Mogi das Cruzes, 23 de Março de 2.018. LM Auditores Asso-
ciados - CRC 2SP018.611/O-8; Mauricio Diácoli - CRC 1SP129.562/O-5.

setembro de 2.014 que renovou o CEBAS (Certifi cado de Entidade Benefi -
cente de Assistência Social) da Pró-Saúde, relativo ao triênio 2.010 a 2.012.
Em 28 de junho 2.012, a entidade protocolou o pedido de renovação do CEBAS 
(Certifi cado de Entidade Benefi cente de Assistência Social) no Ministério da
Saúde, relativo ao triênio 2.013 a 2.015, em cumprimento ao art. 34 da Lei 
12.101/09, sendo que até a data de aprovação dessas demonstrações fi -
nanceiras, ainda não foi julgado. Em 01 de agosto de 2.015 foi protocolado 
novo requerimento de renovação, registrado SIPAR nº 25000.100966/2015-
61 o qual se encontra aguardando análise em ordem cronológica. O CEBAS 
esteve válido durante todo o exercício de 2.017 por determinação do art. 8º 
do Decreto Federal nº 8.242/14. A Pró-Saúde atende assim os requisitos 
constitucionais e legais referentes à concessão e renovação do CEBAS, 
o que lhe reconhece a imunidade em relação aos tributos a ela referidos, 
principalmente a cota patronal. (b) Apresentação da cota patronal: A cota 
patronal e sua respectiva isenção estão demonstradas na nota explicativa 
n° 16 - Despesas com pessoal não afetando o resultado do exercício. (c) 
Ganhos ou perdas e riscos potenciais: A cota patronal do INSS regis-
trada em contas de resultado não potencializa qualquer ganho ou perda, 
excetuando-se a desoneração da contribuição de seus custos e despesas 
operacionais que lhe atribui maior efi ciência no desenvolvimento de suas 
atividades. 21. Imunidade e Isenção Tributária: A Pró-Saúde Associação 
Benefi cente de Assistência Social e Hospitalar - Hospital Municipal de Mogi 
das Cruzes/SP, é uma entidade sem fi ns lucrativos, imune de recolhimento 
do imposto de renda e da contribuição social sobre o superávit, e isenta 

       que a Entidade possui são classifi cados da seguinte forma:
Descrição 2.017 2.016
Ativos
Valor justo por meio do resultado
Caixa e equivalentes de caixa 1.286.694 1.801.566
Empréstimos e recebíveis
Contas a receber - Contrato de Gestão 5.330.843 3.481.499
Partes relacionadas - 683.373
Total 6.617.536 5.966.438
Passivos
Pelo custo amortizado
Fornecedores 885.445 681.373
Honorários médicos 1.454.739 1.059.796
Partes relacionadas 503.868 -
Total 2.844.052 1.741.169
Risco de liquidez: O principal risco fi nanceiro considerado pela Administra-
ção da Entidade é o risco de liquidez, onde a Entidade possa eventualmente 
encontrar difi culdades em cumprir com as obrigações associadas com seus 
passivos fi nanceiros que são liquidados com pagamentos à vista e depen-
de da realização fi nanceira do Contrato de Gestão. A Entidade trabalha ali-
nhando a disponibilidade e a geração de recursos de modo a cumprir suas 
obrigações nos prazos acordados. 20. INSS Cota Patronal: (a) Certifi ca-
do de Entidade Benefi cente de Assistência Social: Em 26 de setembro 
de 2.014, foi publicada no Diário Ofi cial da União a portaria 943 de 25 de 

notadamente em relação à cota patronal do INSS. Com relação aos de-
mais tributos sobre as atividades próprias, destacamos: PIS (Programa de 
Integração Social): A partir de maio de 2017, após decisão do Supremo 
Tribunal Federal, a entidade passou a ser isenta da contribuição do PIS 
sobre as despesas com pessoal. COFINS (Contribuição para fi nanciamen-
to da seguridade social): A entidade é isenta do pagamento da Cofi ns in-
cidente sobre as receitas de suas atividades próprias, de acordo com as 
Leis n° 9.718/98 e 10.833/03. A isenção das contribuições usufruídas foi:
Descrição 2.017 2.016
Contribuição para o fi nanciamento
 da seguridade social 1.259.587 1.259.231
Contribuição patronal ao INSS 4.093.200 3.737.095
PIS sobre folha de pagamento 135.340 -
 5.488.127 4.996.326
22. Pacientes Atendidos: A entidade prestou serviços apenas ao S.U.S. 
(Sistema Único de Saúde), atendendo assim a Lei 12.101/09 que determi-
na o percentual mínimo de atendimento a pacientes S.U.S em 60%, para 
fi ns de gratuidade.

FLORESTAL IGUAÇU S/A.
CNPJ nº 75.200.600/0001-00

(em reais)

Conselho de administração

Diretoria

Contador

Ativos
 Caixa e equivalentes de caixa 579.040 812.247
 Impostos a recuperar 467.937 413.574
 Dividendos a receber 11.601 6.906
 Prêmios de seguros 288 310
 Adiantamento à fornecedores 12.000  -   
Total do ativo circulante

 Mútuo controladora 2.781.797 2.729.937
 Investimentos 247.045 176.213
 Imobilizado - propriedades rurais 709.614 709.614
Total do ativo não circulante

Total do ativo

Passivos
 Fornecedores 1.300 2.474
 Impostos e contribuições a recolher 7.088 7.309
 Salários e encargos 10.863 10.656
 Dividendos a pagar 3.083 3.083
 Outras contas a pagar 1.764 254
Total do passivo circulante
Patrimônio líquido
 Capital 3.006.247 3.006.247
 Reservas de capital 1.651.084 1.651.084
 Reserva legal 258.539 258.539
 Prejuízos acumulados  (130.646)  (90.845)
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

Reservas de capital

Capital social DL Outras Total
Reserva 

legal
Lucros a destinar / 

Total

 Prejuízo do exercício - - - - -  (31.612)  (31.612)

 Prejuízo do exercício - - - - -  (39.801)  (39.801)

(em reais)

 Vendas de serviços  -    -   

 Impostos sobre vendas  -    -   
Receita operacional líquida  -    -   
 Custos das vendas de serviços  -    -   

 -    -   

 Administrativas e gerais (240.815) (231.894)
 Resultado da equivalência patrimonial  75.528  11.695 
 Outras receitas/(despesas) operacionais  12  12 

(165.275) (220.187)
 134.169  200.669 
 (8.695)  (12.094)

 Financeiras líquidas  125.474  188.575 
 (39.801)  (31.612)

Prejuízo antes do imposto de renda
 e contribuição social  (39.801)  (31.612)
Imposto de renda e contribuição social  -    -   

 A empresa constituída em 28/08/1971 tem como 
objeto social preponderantemente a elaboração, a execução, a administra-

-
las e ainda a exploração e comercialização de culturas agrícolas, madeiras 

de Conformidade (com relação às normas do Comitê de Pronuncia-
-

radas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais 
abrangem a legislação societária e os pronunciamentos técnicos do Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 

-
ais, que é a moeda funcional da Companhia.  As 

 
 A Companhia aplicou as políticas con-

tábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os períodos apre-
a. Caixa e equivalentes de 

custo, rendimentos incorridos até a data do balanço, que não superam o 
valor de mercado.

Caixa  275  1.060 
 578.765  78.668 

 -    732.519 

 Contratos de mútuo (empréstimos) sem vencimen-
 

Os investimentos em sociedades coligadas são registra-
dos e avaliados pelo método de equivalência patrimonial, tendo com con-
trapartida o resultado do exercício. Demonstrado ao custo 

-
cável e da depreciação acumulada. 

Fornecedores nacionais - partes relacionadas -  1.174 
Fornecedores nacionais  1.300  1.300 

Salários/ordenados  4.987  4.899 
Férias/13º salário  5.876  5.757 

Imposto de Renda - Calcula-

calculado sobre a parcela que exceder a R$ 240.000. • Contribuição Social: 
-

O capital social em 31/12/2017, totalmente subscrito e integralizado,é 
composto de 2.084.612 ações ordinárias e 921.635 ações preferenciais, 
todas nominativas e de valor unitário de R$1,00. As ações preferenciais, 
sem direito a voto, têm prioridade na distribuição de dividendos não cumu-

disposições aplicáveis.

 - Diretor Presidente
 - Diretor Administrativo

 - Diretor Técnico

 - CRC. 1SP200347/O-2

(em reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais
 43.375  106.828 

(+) Restituição de tributos  -    30.898 
(-) Pagamento de impostos, taxas e contribuições  (41.222)  (54.167)
(-) Pagamento de fornecedores  (60.089)  (47.550)
(-) Pagamento de salários e encargos (172.858) (168.755)
(-) Despesas bancárias  (2.413)  (2.007)
Caixa líquido provenientes das
 atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(+) Dividendos recebidos  -    6.891 
Caixa líquido usado nas atividades
 de investimentos  -   
Redução líquida do caixa e
 equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa
 no início do período
Caixa e equivalentes de caixa

Variação das contas

(em reais)

Radar II Propriedades Agrícola S/A
CNPJ: 15.322.630/0001-50

Demonstrações Financeiras em 31/12/2017

A Diretoria

Rodrigo Duenas Agostinho
Contador - CRC SP-258629/O-5

Demonstrações das Mutações 
do Patrimônio Líquido

Outros Reserva de lucros Total do 
Capital  
social

componentes do  
patrimônio líquido

Reservas 
de capital Legal

Reserva de lucros  
a realizar

Retenção  
de lucros

Lucros  
acumulados

patrimônio 
líquido

Saldo em 31/12/2016 830.690.259 5.066.536 (738.696) 8.387.688 74.559.831 88.990.376 – 1.006.955.993
Lucro do exercício – – – – – – 56.197.191 56.197.191
Constituição de reserva legal – – – 2.194.372 – – (2.194.372) –
Constituição de reserva 
 de retenção de lucros – – – – – 3.062.663 (3.062.663) –
Constituição de reserva de lucros a realizar  – – – – 12.309.748 – (12.309.748) –
Ajuste de avaliação patrimonial – 1.478.879 – – – – – 1.478.879
Dividendos – – – – – – (38.630.408) (38.630.408)
Saldo em 31/12/2017 830.690.259 6.545.415 (738.696) 10.582.060 86.869.579 92.053.039 – 1.026.001.655

Balanço Patrimonial 31/12/17 31/12/16
Ativo/Circulante 3.765.784 2.373.301
 Caixa e equivalentes de caixa 35.961 26.772

 Títulos e valores mobiliários 137.262 558.779

 Empresas ligadas 123.996 –

 Dividendos a receber 3.465.543 1.744.504

 Impostos a recuperar 3.021 43.246

Não circulante 1.022.288.562 1.004.750.508
 Investimentos em associadas 1.022.288.562 1.004.750.508

Total do ativo 1.026.054.346 1.007.123.808

Balanço Patrimonial 31/12/17 31/12/16
Passivo/Circulante 48.410 122.381
 Fornecedores 12.668 115.332
 Impostos e contribuições sociais a recolher 10.868 7.049
 Empresas ligadas 24.875 –
Não circulante 4.281 45.435
 IR e contribuição social diferidos 4.281 45.435
Patrimônio líquido 1.026.001.654 1.006.955.993
 Capital social 830.690.259 830.690.259
 Reservas de capital (738.696) (738.696)
 Reservas de lucros 189.504.677 171.937.895
 Outros componentes do patrimônio líquido 6.545.415 5.066.536
Total do passivo 1.026.054.346 1.007.123.808

Demonstrações dos Resultados 31/12/17 31/12/16

Despesas gerais e administrativas (285.347) (191.142)

Outras receitas (despesas) operacionais – (900)

(285.347) (192.042)

Lucro antes do resultado financeiro líquido e IR e 
 contribuição social (285.347) (192.042)

Resultado financeiro líquido 40.159 81.487

Equivalência patrimonial 56.448.880 34.081.551

Resultado antes do IR e contribuição social 56.203.692 33.970.996

Imposto de renda e contribuição social (6.501) (24.389)

Corrente (47.654) (7.986)

Diferido 41.154 (16.403)

Lucro líquido do exercício 56.197.191 33.946.607
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