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CARPA AGROPECUÁRIA RIO PARDO S/A
CNPJ/MF nº 13.008.078/0001-02

Relatório da Diretoria

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro - Em milhares de reais
Passivo e patrimônio líquido       2015       2014
Circulante      1.813      1.316
 Fornecedores   33 
 Tributos a recolher   1.505   990
 Partes relacionadas   262   236
 Demais contas a pagar           13           90
Patrimônio líquido   363.909   367.743
 Capital social   103.280   103.280
 Reservas de lucros   3.480   7.314
 Ajuste avaliação patrimonial   257.149   257.149
Total do passivo e patrimônio líquido   365.722   369.059

Demonstrações do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

        2015    2014
Receita líquida das vendas   13.735   13.049
Lucro bruto   13.735   13.049
Despesas (receitas) operacionais
 Gerais e administrativas   (1.331)  (1.190)
 Outras receitas operacionais, líquidas    1.660       920
Lucro operacional   14.064   12.779
 Resultado financeiro líquido    1.094       527
Lucro operacional antes do IR e da CS  15.158   13.306
 Imposto de renda e contribuição social    (1.353)    (882)
Lucro líquido do exercício   13.805   12.424
 Lucro básico e diluído por ação - em R$      0,13      0,12

Demonstrações dos fluxos de caixa - Em milhares de reais
Fluxo de caixa das atividades operacionais     2015    2014
Lucro operacional antes do IR e da CS    15.158   13.306
Ajustes
Depreciação    74   74
Resultado da baixa de ativo imobilizado    (3.258)   2.493
Variações nos ativos e passivos
 Tributos a recuperar    (189)  (105)
 Demais ativos    2.653   (2.784)
 Tributos a recolher    515   394
 Demais passivos        (70)    66
Caixa gerado pelas operações    14.883   13.444
 Imposto de renda e contribuição social pagos     (1.191)     (811)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais  13.692   12.633
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
 Aquisições de bens do ativo imobilizado    (16)  (8.493)
 Valor recebido na venda de imobilizado     3.273    6.000
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos  3.257   (2.493)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
 Dividendos pagos    (17.613) (10.946)
Caixa líquido aplicado nas atividades
 de financiamentos   (17.613)  (10.946)
Aumento líquido (redução) de caixa e
 equivalentes de caixa    (664)  (806)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período    3.752    4.558
Caixa e equivalentes de caixa no final do período      3.088    3.752

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Em milhares de reais
                 Retenção de lucros 
    Capital Ajuste avaliação   Retenção Lucros
      social           patrimonial Legal Estatutária de lucros acumulados     Total
Em 31 de dezembro de 2013 103.280                257.149 1.616           3.010        1.254          366.309
 Distribuição da proposta de retenção de lucros - - - - (1.254) - (1.254)
 Distribuição de dividendos intermediários - - - - - (9.500) (9.500)
 Lucro do período - - - - - 12.424 12.424
Destinação do lucro:
 Reserva legal - - 621 - - (621) -
 Dividendos mínimos obrigatórios - - - - - (236) (236)
 Reserva estatutária - - - 1.157 - (1.157) -
 Proposta de retenção de lucros                                                                910         (910)       
Em 31 de dezembro de 2014 103.280                257.149 2.237           4.167           910          367.743
 Distribuição da proposta de retenção de lucros - - - (4.167) (910) - (5.077)
 Distribuição de dividendos intermediários - - - - - (12.300) (12.300)
 Lucro do período - - - - - 13.805 13.805
Destinação do lucro:
 Reserva legal - - 690 - - (690) -
 Dividendos mínimos obrigatórios - - - -  - (262) (262)
 Proposta de retenção de lucros                                                                 553          (553)       
Em 31 de dezembro de 2015 103.280                  257.149  2.927                  553          363.909

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras 
relativos aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2014. Permanecemos à inteira disposição dos Srs. acionistas para 
prestar-lhes quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.                             Serrana-SP, 30 de março de 2016                                    A Diretoria

Ativo       2015       2014
Circulante      4.752      8.031
 Caixa e equivalentes de caixa   3.088   3.752
 Tributos a recuperar   86   33
 Demais contas a receber   1.578   4.246
Não circulante           15    
 Demais contas a receber           15    
 Imobilizado   360.955   361.028
     360.970   361.028
Total do ativo   365.722   369.059

A Diretoria
Marcos Antonio Lebre Rizzotti
Contador CRC–1SP248359/O-4

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras, as quais estão a disposição na sede da empresa.

BCE - BURITIZAL CENTRAL ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF nº 12.013.570/0001-03

Relatório da Diretoria

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro - Em milhares de reais
Passivo e patrimônio líquido     2015    2014
Circulante    6.188   2.147
 Financiamentos  135 135
 Fornecedores  473 306
 Salários e contribuições sociais  130 127
 Partes relacionadas  3.845 1.017
 Demais contas a pagar    1.605      562
Não circulante    1.266   2.398
 Financiamentos  716 848
 Partes relacionadas  550 550
 Provisão para contingências           1.000
Patrimônio líquido  30.818 34.665
 Capital social  23.760 23.760
 Reservas de lucros    7.058 10.905
Total do passivo e patrimônio líquido  38.272 39.210

Demonstrações do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

        2015    2014
Receitas   45.713 43.670
Custo das vendas   (25.412) (24.438)
Lucro bruto   20.301 19.232
Receitas (despesas) operacionais
 Gerais e administrativas  (1.284) (1.920)
 Outras receitas operacionais, líquidas         89        83
Lucro operacional antes do resultado financeiro  19.106 17.395
Resultado financeiro:
 Despesas financeiras   (65) (75)
 Receitas financeiras      1.242      709
       1.177      634
Lucro operacional antes do IR e da CS  20.283 18.029
 Imposto de renda e contribuição social   (1.892)   (1.642)
Lucro líquido do exercício  18.391 16.387
 Lucro básico e diluído por ação em - R$      0,77     0,69

Demonstrações dos fluxos de caixa - Em milhares de reais
Fluxo de caixa das atividades operacionais     2015   2014
Lucro operacional antes do IR e da CS  20.283 18.029
Ajustes: Depreciação  2.402 2.287
 Resultado na alienação de imobilizado  33 1
 Provisão para contingências   1.000
 Juros e outros encargos          66        75
Variações nos ativos e passivos
 Contas a receber de clientes  (60) (137)
 Estoques  (177) 266
 Tributos a recuperar  (1.150) (219)
 Demais ativos  (121) 692
 Fornecedores  168 (496)
 Demais passivos       426    (672)
Caixa gerado nas operações  21.870 20.826
 Juros pagos  (67) (82)
 Imposto de renda e contribuição social pagos   (1.875)   (1.544)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 19.928 19.200
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
 Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível  (9.062)   (1.608)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (9.062)  (1.608)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
 Adiantamento para aumento de capital   250
 Amortização de financiamentos  (132) (77)
 Dividendos pagos  (19.808) (10.152)
Caixa líquido aplicado nas atividades
 de financiamentos  (19.940)  (9.979)
Aumento líquido (redução) de caixa e
 equivalentes de caixa  (9.074) 7.613
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 13.864    6.251
Caixa e equivalentes de caixa no final do período   4.790 13.864

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Em milhares de reais
                    Reservas de lucros 
    Capital social Legal Estatutária Retenção de lucros Lucros acumulados    Total
Em 31 de dezembro de 2013             23.760     989           1.840                        2.082       28.671
 Dividendos adicionais pagos    (2.082) - (2.082)
 Distribuição de dividendos intermediários     (8.000) (8.000)
 Lucro líquido do exercício     16.387 16.387
Destinação do lucro:
 Reserva Legal  819   (819) 
 Reserva estatutária    1.525  (1.525) 
 Dividendos mínimos obrigatórios     (311) (311)
 Proposta de retenção de lucros                                                                         5.732       (5.732)    
Em 31 de dezembro de 2014             23.760 1.808           3.365                         5.732        34.665
 Transferência de saldo e reserva estatutária   (3.365) 3.365  
 Dividendos adicionais pagos    (9.097)  (9.097)
 Distribuição de dividendos intermediários     (12.792) (12.792)
 Lucro líquido do exercício     18.391 18.391
Destinação do lucro:
 Reserva Legal  920   (920) 
 Dividendos mínimos obrigatórios     (349) (349)
 Proposta de retenção de lucros                                                                          4.330      (4.330)    
Em 31 de dezembro de 2015             23.760 2.728                              4.330       30.818

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras 
relativos aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2014. Permanecemos à inteira disposição dos Srs. acionistas para 
prestar-lhes quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.   Buritizal-SP, 30 de março de 2016                         A Diretoria

Ativo     2015    2014
Circulante    8.758   17.239
 Caixa e equivalentes de caixa   4.790   13.864
 Contas a receber de clientes   1.697   1.636
 Estoques   542   365
 Tributos a recuperar   828   595
 Partes relacionadas   888   719
 Demais contas a receber         13         60
                  
Não circulante   29.514   21.971
 Tributos a recuperar   941   25
 Imobilizado   28.571   21.946
 Intangível   2 

                 
Total do ativo   38.272   39.210

A Diretoria
 Marcos Antonio Lebre Rizzotti - Contador CRC–1SP248359/O-4

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras, as quais estão a disposição na sede da empresa.

Relatório dos auditores independentes 
sobre as demonstrações fi nanceiras

Aos Administradores Pró-Saúde Associação Benefi cente de Assis-
tência Social e Hospitalar - Hospital de Clínicas de Campo Limpo 
Paulista - São Paulo - SP. Examinamos as demonstrações fi nanceiras 
da Pró-Saúde Associação Benefi cente de Assistência Social e Hos-
pitalar - Hospital de Clínicas de Campo Limpo Paulista, que compre-
ende o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2.015 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, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais 
notas explicativas. Responsabilidade da administração sobre as de-
monstrações fi nanceiras: A administração da Empresa é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações fi nan-
ceiras 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 relevante, 
independentemente se causada por fraude e erro. Responsabilidade 
dos auditores independentes: Nossa responsabilidade é a de expressar 
uma opinião sobre essas demonstrações fi nanceiras com base em nossa 
auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências 

éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada 
com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações 
contábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a 
execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência 
a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações 
fi nanceiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento 
do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas 
demonstrações contábeis, independentemente se causadas por fraude 
ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles 
internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações fi nanceiras da Empresa para planejar os procedimentos 
de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fi ns 
de expressar uma opinião sobre a efi cácia desses controles internos da 
Empresa. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das 
práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contá-
beis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação 
das demonstrações fi nanceiras tomadas em conjunto. Acreditamos que 
a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para fundamen-
tar nossa opinião com ressalva. Base para opinião com ressalva so-
bre as demonstrações fi nanceiras: Estoques - saldos iniciais: Para 
os saldos dos estoques apresentados em 31 de dezembro de 2.014, no 
valor de R$ 232.170, os controles da Entidade não nos permitiram obter 

evidências de auditoria para certifi car sobre a existência dos mesmos. 
Assim sendo, não tivemos condições de avaliar os saldos iniciais dos 
estoques, bem como as despesas de consumo dos mesmos apropria-
dos ao resultado do exercício de 2.015, não sendo possível quantifi car 
os eventuais efeitos. Opinião com ressalva: Em nossa opinião, exceto 
pelos efeitos do assunto descrito no parágrafo Base para opinião com 
ressalva, as demonstrações fi nanceiras acima referidas apresentam ade-
quadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
fi nanceira da Pró-Saúde Associação Benefi cente de Assistência So-
cial e Hospitalar - Hospital de Clínicas de Campo Limpo Paulista/SP 
em 31 de dezembro de 2015, o desempenho de suas operações e os 
seus fl uxos de caixa para o exercício fi ndo naquela data, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil. Outros assuntos: Demonstra-
ções fi nanceiras do período fi ndo em 31 de dezembro de 2.014: As 
demonstrações fi nanceiras do período fi ndo em 31 de dezembro de 2.014 
foram por nós auditadas e nosso relatório emitido em 09 de fevereiro de 
2.015 conteve ressalva sobre a impossibilidade de fi rmar juízo sobre a 
existência dos estoques no valor de R$ 232.170.

Campo Limpo Paulista, 16 de Março de 2.016.
LM Auditores Associados Mauricio Diácoli
CRC 2SP018.611/O-8 CRC 1SP129.562/O-5

Dom Eurico dos Santos Veloso
Presidente

 Jocelmo Pablo Mews
Diretor Geral da Pró-Saúde

Alexandre Rodrigo Mezei
Diretor Geral do Hospital

Maria Carolina Aguiar
Contadora do Hospital - CRC: SP 302120/O-0

David Martins Ferreira 
Contador Geral - CRC: SP195413/O-2

obrigações nos prazos acordados. 21. INSS Cota Patronal: (a) Certifi cado 
de Entidade Benefi cente de Assistência Social: Em 28 de junho 2.012, a 
entidade protocolou o pedido de renovação do CEBAS (Certifi cado de Enti-
dade Benefi cente de Assistência Social) no Ministério da Saúde, relativo ao 
triênio 2.013 a 2.015, em cumprimento ao artigo 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 pelo SIPAR nº 25000.100966/2015-61 e está aguar-
dando análise em ordem cronológica. O CEBAS esteve válido durante todo 
o exercício de 2.015 por determinação do artigo 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 res-

pectiva isenção estão demonstradas na nota explicativa n° 16 - Despesas 
com pessoal não afetando o resultado do exercício. (c) Ganhos ou per-
das e riscos potenciais: A cota patronal do INSS registrada 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. 
22. Imunidade e Isenção Tributária: A Pró-Saúde Associação Benefi cen-
te de Assistência Social e Hospitalar - Hospital de Clínicas de Campo Lim-
po Paulista, é uma entidade sem fi ns lucrativos, imune ao recolhimento do 
imposto de renda e isenta da contribuição social sobre o superávit, assim 
como em relação à contribuição patronal do INSS. Com relação aos de-
mais tributos sobre as atividades próprias, destacamos: PIS (Programa de 
Integração Social): A entidade está sujeita ao pagamento da contribuição 
para o PIS calculada sobre a folha de salários à alíquota de 1% de acordo 

com a Lei n° 9.532/97.COFINS (Contribuição para fi nanciamento da segu-
ridade social): A entidade é isenta do pagamento da Cofi ns incidente 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 foram:
Descrição 2.015 2.014
Contribuição para o Financiamento
 da Seguridade Social 539.169 536.573
Contribuição Social Sobre o Superávit - 72.783
Contribuição patronal ao INSS 758.792 506.297
 1.297.961 1.115.653
23. 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.
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