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INSTITUTO SOCIAL HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ

Aos 
Conselheiros e diretores do
Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz
São Paulo - SP

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz (“Institu-
to”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstra-
ções 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, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em to-
dos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Social Hospital Alemão Oswal-
do Cruz em 31 de dezembro de 2020, 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 aplicáveis às Institutos 
sem finalidades de lucros - ITG 2020 (R1).

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nos-
sas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em 
relação à Instituto, 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.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações finan-
ceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às Instituto sem finalidade de 
lucros - ITG 2020 (R1) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capa-
cidade de a Instituto continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a 
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, 
a não ser que a administração pretenda liquidar a Instituto ou cessar suas operações, ou não tenha ne-
nhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações

Os responsáveis pela governança da Instituto são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 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 audi-
toria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes 
de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam in-
fluenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
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nas referidas demonstrações financeiras.

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 financeiras, indepen-
dentemente 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 funda-
mentar 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 proce-
dimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião 
sobre a eficácia dos controles internos da Instituto.

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 opera-
cional 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 opera-
cional da Instituto. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modifica-
ção 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 Instituto a não mais se manter em continuidade operacional.

. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos 
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 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, 18 de março de 2021.

ERNST & YOUNG 
AUDITORES INDEPENDENTES S.S.

CRC-2SP034519/O-6

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. 

 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 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, 18 de março de 2021. 
 
ERNST & YOUNG  
Auditores Independentes S.S. 
CRC-2SP034519/O-6 
 
 
Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz  
 
Balanço patrimonial 
31 de dezembro de 2020 
(Valores expressos em reais)  
 
 
  MATRIZ CHE AMBESP Total 
 Notas 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
Ativo circulante          
   Caixa e equivalentes de caixas 3 511.337 106 18.253.599 8.566.905 3.968.830 - 22.733.766 8.567.011 
   Recursos a receber do contrato de gestão  - - - 4.007.223 - - - 4.007.223 
    Recurso a receber c/ unidades gerenciadas 4 180.041 - - - - - 180.041 - 
   Estoques 5 - - 3.582.286 1.138.744 454.525 - 4.036.811 1.138.744 
   Créditos diversos  25.955 546 609.799 69.766 25.176 - 660.931 70.312 
   Empréstimos entre pessoas ligadas 8 - - - - 265.045 - 265.045 - 
   Despesas antecipadas  8.758 - 354.976 263.475 60.173 - 423.906 263.475 
Total do ativo circulante  726.091 652 22.800.659 14.046.113 4.773.749 - 28.300.500 14.046.766 
  -  -  -  -  
Ativo não circulante          
   Empréstimos entre pessoas ligadas 8 - - 10.868 10.868 - - 10.868 10.868 
Total do ativo não circulante  - - 10.868 10.868 - - 10.868 10.868 
          
          
          
Total do ativo  726.091 652 22.811.527 14.056.981 4.773.749 - 28.311.367 14.057.633 
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  MATRIZ CHE AMBESP Total 
 Notas 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
Passivo circulante          
   Fornecedores  7 11.619 7.508 9.120.083 6.702.811 1.701.984 - 10.833.686 6.710.319 
   Obrigações trabalhistas 9 394.010 - 10.083.611 7.277.549 672.126 - 11.149.747 7.277.549 
   Obrigações tributárias  1.983 1.451 464.514 300.116 126.912 - 593.409 301.567 
   Empréstimos entre pessoas ligadas 8 265.045 - - - - - 265.045 - 
   Contas a pagar  9.623 - 591.120 268.960 99.470 - 700.213 268.960 
   Repasse de investimento p/ apropriar 6 - - 373.123 - 1.118.368 - 1.491.491 - 
Total do passivo circulante  682.280 8.959 20.632.451 14.549.435 3.718.861 - 25.033.592 14.558.394 
          
Passivo não circulante          
   Empréstimos entre pessoas ligadas 8 215.684 215.684 114.031 114.031 - - 329.715 329.715 
   Provisão para contingências 10 - - 535.967 514.000 - - 535.967 514.000 
Total do passivo não circulante  215.684 215.684 649.998 628.031 - - 865.682 843.715 
          
Patrimônio social           
   Déficit acumulado 11 (223.991) (235.493) (1.120.486) (1.973.766) - - (1.344.476) (2.209.259) 
   (Déficit) superávit do exercício 11 52.118 11.502 2.649.564 853.280 1.054.889 - 3.756.570 864.782 
Total do patrimônio social   (171.873) (223.991) 1.529.078 (1.120.486) 1.054.889 - 2.412.094 (1.344.476) 
          
          
Total do passivo e do patrimônio social  726.091 652 22.811.527 14.056.981 4.773.749 - 28.311.367 14.057.633 

 

 
Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz 
 
Demonstração do resultado 
31 de dezembro de 2020 
(Valores expressos em reais) 
 
   MATRIZ CHE AMBESP Total 
 Notas 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
          
Receitas            
    Recursos p/ custeio 12.1 - - 127.136.734 85.452.358 11.807.470 - 138.944.204 85.452.358 
    Recursos p/ investimentos 12.1 - - 1.961.261 5.429.531 622.560 - 2.583.821 5.429.531 
    Outras receitas  - - - 400 - - - 400 
    Receita com assessoria e consultoria 12.2 138.002 - - - - - 138.002 - 
    Receita transações parte relacionada 12.3 1.958.785 - - - - - 1.958.785 - 
Receitas de doações  - 20.180 - - - - - 20.180 
  2.096.787 20.180 129.097.995 90.882.289 12.430.030 - 143.624.811 90.902.469 
          
Custos 13         
    Custos   (2.004.535) - (122.805.517) (86.215.206) (10.558.673) - (135.368.726) (86.215.206) 
(Déficit) superávit bruto  92.251 20.180 6.292.477 4.667.083 1.871.357 - 8.076.044 4.667.083 
          
Despesas operacionais          
    Serviços profissionais  14 (17.024) (3.446) (518.074) (492.208) (224.826) - (759.925) (495.653) 
    Outras despesas 14 (22.853) (5.163) (116.085) (97.468) (5.590) - (144.528) (102.631) 
    Provisão para contingências 14 - - (21.967) (535.700) - - (21.967) (535.700) 
    Bens adqs c/ recursos de invest. 16 - - (1.510.215) (3.129.510) (391.183) - (1.901.398) (3.129.510) 
    Bens adqs c/ recursos de custeio 16 - - (164.187) (71.698) - - (164.187) (71.698) 
    Serviços prestados pela matriz 16 - - (1.750.937) - (207.847) - (1.958.785) - 
Resultado operacional   52.374 11.571 2.211.012 876.199 1.041.910 - 3.305.297 887.771 
          
Encargos financeiros líquidos          
    Despesas financeiras 15 (270) (79) (151.642) (252.999) (7.738)  (159.650) (253.078) 
    Receitas financeiras 15 13 10 590.193 230.080 20.717  610.923 230.089 
  (256) (69) 438.551 (22.919) 12.979 - 451.273 (22.989) 
          
          
(Déficit) superávit do exercício  52.118 11.502 2.649.564 853.280 1.054.889 - 3.756.570 864.782 
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Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz 
 
Demonstração do fluxo de caixa 
31 de dezembro de 2020 
(Valores expressos em reais) 
 
 
 MATRIZ CHE AMBESP Total 
 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
Descrição         
Fluxo de caixa das atividades operacionais         
   (Déficit) superávit do exercício 52.118 11.502 2.649.564 853.280 1.054.889 - 3.756.570 864.782 
Ajustes por:          
    Provisão para contingências - - 21.967 494.000 - - 21.967 494.000 
         
Variações de ativos e passivos         
     Recursos a receber de contratos de gestão - - 4.007.223 850.468 - - 4.007.223 850.468 
     Estoques - - (2.443.542) 152.520 (454.525) - (2.898.067) 152.520 
     Despesas pagas antecipadamente (8.758) - (91.501) (18.143) (60.173) - (160.431) (18.143) 
     Outros créditos (205.450) - (540.033) 20.205 (290.221) - (1.035.704) 20.205 
     Fornecedores 4.111 (15.000) 2.417.272 2.892.440 1.701.984 - 4.123.367 2.877.440 
     Obrigações trabalhistas  394.010 - 2.806.062 1.139.366 672.126 - 3.872.199 1.139.366 
     Obrigações tributárias 532 282 164.398 (143.478) 126.912 - 291.842 (143.196) 
     Contas a pagar 274.668 3.234 695.285 39.749 1.217.838 - 2.187.790 42.983 
Fluxo de caixa líquido gerado nas atividades 

operacionais 511.231 18 9.686.694 6.280.408 3.968.830 - 14.166.754 6.280.426 
         
Saldos de caixa e equivalentes de caixa         
No início do exercício 106 88 8.566.905 2.286.497 - - 8.567.011 2.286.585 
No fim do exercício 511.337 106 18.253.599 8.566.905 3.968.830 - 22.733.766 8.567.011 
 511.231 18 9.686.694 6.280.408 3.968.830 - 14.166.754 6.280.426 
 


