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                                   ATIVO                                    PASSIVO 

CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
      Caixa
      Bancos conta movimento
      Bancos conta movimento - com restrição
      Cheques em transito
      Aplicações financeiras
      Aplicações financeiras - com restrição

CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS
     Convênios a receber
     SUS a receber
     Particular a receber
     Empréstimo - Filiais
     Partes relacionadas
    (-) Provisão créditos de difícil liquidação
     Cartões de crédito a receber
     Titulos a receber de recursos
     Mensalidades a receber

ESTOQUES
     Medicamentos e materiais de consumos

OUTROS ATIVOS CIRCULANTES

     Outros créditos
     Despesas antecipadas

NÃO - CIRCULANTE

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
     Depósitos judiciais
     Aplicações financeiras
     Contas a receber 
     (-) Perda sobre créditos judiciais

IMOBILIZADO
     Bens em Uso 
     Bens em Comodato
    (-) Depreciação Acumulada
INTANGÍVEL

          TOTAL DO ATIVO

CIRCULANTE
       Fornecedores
       Obrigações trabalhistas
       Obrigações sociais 
       Obrigações tributárias
       Férias a pagar
       Subvenções a realizar
       Empréstimos e financiamentos
       Outras obrigações a pagar
       Parcelamentos

NÃO - CIRCULANTE

     Empréstimos 
     Provisão para contingências
     Fornecedores - acordo
     Parcelamentos

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
      Patrimônio social
      Ajuste de avaliação patrimonial

      Déficit acumulado
      Déficit do exercício

          TOTAL DO PASSIVO

5

6.1

7

8

9

34

21

21

28

33
33
21

RECEITAS
RECEITAS DA CONGREGAÇÃO
1 -  Receita do Hospital  - SAÚDE
(+) SUS - Sistema Único de Saúde
(+) Convênios
(+) Particular
(+) Verbas e Subvenções
(+) Donativos em Dinheiro
(+) Outras Receitas
(+) Aluguéis Ativos
(+) Receitas Financeiras
1.1 (-) Deduções da Receita 
       (-) Glosas 
2. Receita dos Departamentos
2.1 - Receita do Colégio Stella Maris - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
(+) Mensalidades Escolares
(+) Donativos em Dinheiro
(+) Receitas Financeiras
(+) Gratuidades Concedidas
2.3. Receita do Pensionato São Francisco  - SOCIAL
(+) Verba Municipal - Dignidade Melhor Idade
(+) Contribuições Recebidas
(+) Donativos em Dinheiro
(+) Receitas Financeiras
(+) Gratuidades Concedidas
DESPESAS
DESPESAS  DA CONGREGAÇÃO
3 -  Despesas do Hospital - SAÚDE
(-) Pessoal Próprio
(-) Serviços de Terceiros
(-) Materiais e Medicamentos
(-) Despesas Gerais
(-) Depreciações e amortizações
(-) Despesas Financeiras
(-) Despesas com Provisões
(-) Impostos e Taxas  
4 - Despesas dos Departamentos
4.1 - Despesas do Colégio Stella Maris - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
(-) Pessoal Próprio
(-) Pessoal de Terceiros
(-) Materiais para as Crianças
(-) Despesas Gerais
(-) Depreciação e amortização
(-) Despesas Financeiras
(-) Impostos e Taxas

2019
 54.642.259,49 
 50.807.577,91 
 29.136.209,16 
 12.010.395,03 

 1.204.830,06 
 6.045.485,37 

 56.380,11 
 2.076.754,78 

 194.841,98 
 134.983,91 
 (52.302,49)
 (52.302,49)

 3.834.681,58 
 1.203.262,02 

 998.369,18 
 99,80 

 13.084,78 
 191.708,26 

 2.631.419,56 
 1.334.400,00 

 863.195,20 
 132.442,17 
 252.782,19 
 48.600,00 

2019
 (62.729.411,95)
 (58.365.776,56)
 (24.727.793,20)
 (10.358.758,39)

 (7.335.055,33)
 (4.962.495,04)

 (947.921,70)
 (9.954.228,91)

 (48.220,70)
 (31.303,29)

 (4.363.635,39)
 (1.606.082,78)
 (1.118.805,99)

 (30.808,46)
 (120.048,39)
 (62.536,88)
 (42.037,69)
 (39.366,36)

 (770,75)

2018
 60.001.037,71 
 56.150.915,66 
 29.364.368,84 
 14.446.811,05 
 1.389.639,89 
 7.500.000,00 

 131.168,30 
 2.367.420,83 

 92.285,91 
 900.928,92 
 (41.708,08)
 (41.708,08)

 3.850.122,05 
 1.701.841,39 
 1.414.180,64 

 5.000,00 
 27.772,77 

 254.887,98 
 2.148.280,66 
 1.052.160,00 

 929.538,00 
 145.975,08 
 20.607,58 

2018
 (63.674.307,71)
 (59.391.874,44)
 (23.771.901,41)
 (11.264.606,31)
 (8.675.970,95)
 (5.349.781,66)

 (963.674,06)
 (9.188.393,85)

 (124.626,28)
 (52.919,92)

 (4.282.433,27)
 (1.828.271,30)
 (1.192.075,97)

 (39.680,86)
 (169.082,07)
 (78.487,58)
 (57.444,00)
 (34.251,11)
 (2.361,73)

10
11
12
13
15
16
17
14
18

17
19

18

21

 26.394.556,53 
 13.544.488,43 

 106.316,54 
 10.261.678,35 

 66,15 

 168.801,49 
 3.007.625,90 

 11.461.724,06 
 6.077.055,37 
 4.878.849,46 

 742.669,56 
 873.111,91 

 5,25 
 (1.244.294,00)

 21.826,51 
 112.500,00 

 -   
 740.832,18 
 740.832,18 

 647.511,86 

 5.427,94 
 642.083,92 

 24.710.057,29 

 581.939,45 
 1.874.177,41 

 (1.292.237,96)

 24.101.265,37 
 44.759.871,24 

 (20.658.605,87)
 26.852,47 

 
51.104.613,82 

 49.224.403,16 
 22.211.270,78 
 1.984.873,10 

 10.988.863,24 
 1.698.302,43 
 2.008.129,37 
 2.125.011,74 
 4.433.953,38 

 511.929,13 
 3.262.069,99 

 75.002.870,00 

 46.646.046,64 
 8.074.160,29 

 11.236.851,39 
 9.045.811,68 

 (73.122.659,34)
 (68.354.521,83)

 7.758.655,28 

 (4.968.594,14)
 (7.558.198,65)

51.104.613,82 

 196.031,39 
 11.460,35 
 11.460,35 

 -   

 184.571,04 

 184.571,04 

 -   

 -   

 2.670.295,37 

 11.293,88 
 11.293,88 

 2.659.001,49 
 3.949.950,39 

 (1.290.948,90)
 -   

 2.866.326,76 

 1.374.970,01 
 604,32 

 144.517,23 
 459.260,33 

 10.552,94 
 44.682,50 

 715.352,69 

 188.000,00 

 188.000,00 

 1.303.356,75 
 1.714.158,53 

 138.018,24 

 (145.999,26)
 (402.820,76)

2.866.326,76 

 197.257,91 
 16.419,40 

 141,92 

 16.271,48 
 6,00 

 142.900,00 

 142.900,00 

 -   

 37.938,51 

 4.678,09 
 33.260,42 

 4.231.480,38 

 79.363,93 
 79.363,93 

 4.152.116,45 
 5.103.255,16 

 (951.138,71)
 -   

 4.428.738,29 

 932.174,72 
 21.426,62 

 168.931,18 
 253.234,53 

 15.302,48 
 171.222,69 

 -   
 302.057,22 

 90.000,00 

 90.000,00 

 3.406.563,57 
 4.742.739,77 
 (904.161,84)

 (305.881,31)
 (126.133,05)

4.428.738,29 

 26.787.845,83 
 13.572.368,18 

 117.776,89 
 10.261.820,27 

 66,15 
 16.271,48 

 168.807,49 
 3.007.625,90 

 11.789.195,10 
 6.077.055,37 
 4.878.849,46 

 885.569,56 
 873.111,91 

 5,25 
 (1.244.294,00)

 21.826,51 
 112.500,00 
 184.571,04 

 -   
 740.832,18 
 740.832,18 

 -   
 685.450,37 

 10.106,03 
 675.344,34 

 31.611.833,04 

 672.597,26 
 1.964.835,22 

 -   
 -   

 (1.292.237,96)

 30.912.383,31 
 53.813.076,79 

 -   
 (22.900.693,48)

 26.852,47 
 

58.399.678,87 

 51.531.547,89 
 22.233.301,72 

 2.298.321,51 
 11.701.358,10 
 1.724.157,85 
 2.224.034,56 
 2.125.011,74 
 4.433.953,38 
 1.529.339,04 
 3.262.069,99 

 -   
 -   

 75.280.870,00 

 46.924.046,64 
 8.074.160,29 

 11.236.851,39 
 9.045.811,68 

 -   
 -   

 (68.412.739,02)
 (61.897.623,53)

 6.992.511,68 

 (5.420.474,71)
 (8.087.152,46)

58.399.678,87 

 15.711.874,91 
 3.083.745,12 

 72.306,06 
 63.020,22 

 112,49 
 -   

 246.826,62 
 2.701.479,73 

 11.578.469,65 
 6.084.396,38 
 4.443.297,52 

 780.850,61 
 783.531,02 
 509.009,24 

 (1.244.294,00)
 28.831,01 

 -   
 192.847,87 

 -   
 827.660,94 
 827.660,94 

 221.999,20 

 8.926,50 
 213.072,70 

 32.283.712,58 

 242.954,09 
 1.535.192,05 

 -   
 -   

 (1.292.237,96)

 31.995.186,98 
 53.824.542,79 

 -   
 (21.829.355,81)

 45.571,51 
 

47.995.587,49 

 40.260.500,98 
 15.569.817,80 

 2.145.224,32 
 10.501.799,27 

 1.485.227,02 
 2.446.244,32 
 1.608.763,66 
 2.491.126,63 
 1.356.099,54 
 2.656.198,42 

 -   
 -   

 67.523.981,36 

 37.404.145,65 
 9.824.160,29 

 10.831.316,09 
 9.464.359,33 

 -   
 -   

 (59.788.894,85)
 (55.485.852,85)

 7.019.523,41 

 (7.649.295,41)
 (3.673.270,00)

47.995.587,49

                          NE                SAÚDE                EDUCAÇÃO          SOCIAL          2019              2018                           NE                SAÚDE                EDUCAÇÃO          SOCIAL          2019              2018

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

 _______________________________
 Irmã Vitoria Nazareth de Oliveira

Diretora Presidente
CPF 001.418.908-94

 _______________________________
 Irmã Vitoria Nazareth de Oliveira

Diretora Presidente
CPF 001.418.908-94

 _______________________________
 Irmã Vitoria Nazareth de Oliveira

Diretora Presidente
CPF 001.418.908-94

CONTAS
ESPECIFICAÇÕES

Saldo em 31 de dezembro de 2017

Ajuste de Exercício Anterior

Déficit do Exercício

Saldo em 31 de dezembro de 2018

Ajuste de Exercício Anterior

Déficit do Exercício

Saldo em 31 de dezembro de 2019

PATRIMÔNIO 
SOCIAL

 (34.238.898,25)

 (1.720.844,24)

  -3.673.270,00

 (39.633.012,49)

 (536.691,71)

  -8.087.152,46

 (51.930.126,66)

AJUSTE DE 
AVALIAÇÃO 

PATRIMONIAL
 7.758.655,28 

 7.758.655,28 

 7.758.655,28 

Doações

 -   

 (13.724,04)

 (13.724,04)

DÉFICIT 
ACUMULADO

PATRIMÔNIO
 LÍQUIDO

 (27.914.537,64)

 (27.914.537,64)

 (27.914.537,64)

 (54.394.780,61)

 (1.720.844,24)

 (3.673.270,00)

 (59.788.894,85)

 (536.691,71)

 (8.087.152,46)

 (68.412.739,02)

 _______________________________
Irmã Maria Candida Metidieri

Diretora Tesoureira
CPF 060.299.738-00

 _______________________________
Irmã Maria Candida Metidieri

Diretora Tesoureira
CPF 060.299.738-00

 _______________________________
Irmã Maria Candida Metidieri

Diretora Tesoureira
CPF 060.299.738-00

 _______________________________
Carla Morganti

Contador CRC 1 SP 242.158/O-9
CPF 213.175.488-41

 _______________________________
Carla Morganti

Contador CRC 1 SP 242.158/O-9
CPF 213.175.488-41

 _______________________________
Carla Morganti

Contador CRC 1 SP 242.158/O-9
CPF 213.175.488-41
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(-) Concesão de Gratuidades
4.3 - Despesas do Pensionato São Francisco - SOCIAL
(-) Pessoal Próprio
(-) Pessoal de Terceiros
(-) Materiais para os Pensionistas
(-) Despesas Gerais
(-) Depreciações
(-) Despesas Financeiras
(-) Impostos e Taxas
(+) Gratuidades Concedidas
5- SUPERAVIT / DEFICIT DOS EXERCÍCIOS
5.1 -  Superavit / Deficit do Hospital - SAÚDE
5.2 - Superavit / Deficit do Colégio Stella Maris - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
5.4 - Superavit / Deficit do Pensionato São Francisco - SOCIAL
6. DÉFICIT DA CONGREGAÇÃO

 (191.708,26)
 (2.757.552,61)
 (1.930.237,14)

 (29.104,90)
 (415.055,19)
 (187.338,11)
 (99.518,18)
 (45.544,78)

 (2.154,31)
 (48.600,00)

 (8.087.152,46)
 (7.558.198,65)

 (402.820,76)
 (126.133,05)

 (8.087.152,46)

 (254.887,98)
 (2.454.161,97)
 (1.805.394,80)

 (27.760,00)
 (330.566,04)
 (151.993,40)
 (107.075,28)

 (28.387,05)
 (2.985,40)

 (3.673.270,00)
 (3.240.958,78)

 (126.429,91)
 (305.881,31)

 (3.673.270,00)



RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

À Diretoria da
Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris
Guarulhos - SP

Opinião com ressalva

Examinamos as demonstrações contábeis da Congregação das Filhas de Nossa Senhora de 
Stella Maris, considerando o Hospital Stella Maris, e as filiais Colégio Stella Maris e Pensio-
nato São Francisco de Assis, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e 
dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais práticas contábeis.

Em nossa opinião, exceto pelo descrito no parágrafo “Base para Opinião com Ressalva” as 
demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Congregação das Filhas de Nossa Senhora 
de Stella Maris em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus 
fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil

Base para Opinião com ressalva

Embora a entidade  mantém controle individual dos bens integrantes do seu imobilizado, so-
mente com a identificação e a localização dos bens e também não aplicou integralmente as 
novas normas contábeis previstas à resolução CFC n° 1.177/09 e n° 1.263/09 relativas ao 
estudo da vida útil dos bens e o teste de “impairment” (valor recuperável), mantendo os mes-
mos critérios válidos para legislação anterior.  Consequentemente, não foi possível determinar 
os efeitos de possíveis ajustes em razão da adoção dessa política sobre as demonstrações 
contábeis auditadas em 31 de dezembro de 2019. Além disso, não pudemos validar o cálculo 
da depreciação por falta de informação nos controles individualizados o qual não permite 
uma análise adequada sobre o desgaste da vida útil desses bens. Consequentemente, não 
pudemos determinar os efeitos destes ajustes sobre as demonstrações contábeis auditadas 
em 31 de dezembro de 2019.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audito-
ria. 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 éti-
cas de acordo com essas normas. 

Incerteza significativa relacionada com a continuidade operacional

As demonstrações contábeis foram preparadas no pressuposto da continuidade normal dos 
negócios da Entidade. Conforme descrito na nota explicativa n.º 37, a Congregação das Filhas 
de Nossa Senhora de Stella Maris, continua apresentando passivo a descoberto devido à 
deficiência de capital de giro e sucessivos déficits, fatores estes que geram dúvidas quanto à 
sua possibilidade de continuar em operação. Os planos da Administração com relação a este 

assunto, também estão descritos na mesma nota explicativa. As demonstrações contábeis 
não incluem quaisquer ajustes às contas de passivo que poderiam ser requeridos no caso de 
eventual paralisação das operações. Além disso, diversos bens do hospital estão penhorados 
para garantia de ações que estão sendo discutidas 

Ênfase   

Eventos subsequentes

Conforme nota explicativa nº 38, a pandemia relativa ao Corona-Vírus (COVID-19) instaurada 
desde março de 2020 com ocorrências de paralisações, isolamento social e outras ações 
afetaram as condições normais das atividades das empresas/entidades.  A Administração 
adotou diversas ações para mitigar os riscos descritas na referida nota e segue atentamente 
acompanhando as mudanças.  Devido às incertezas, neste momento, não existem condições 
de avaliar os efeitos desses impactos sobre as presentes demonstrações contábeis.

Outros Assuntos

Bens locados da Unimed Paulistana      

A Entidade firmou contrato com o liquidante da Unimed Paulistana e locou os moveis e uten-
sílios e equipamentos hospitalares pelo prazo de 5 (cinco) anos, findo o qual será efetuado 
leilão tendo a Entidade a possibilidade de arrematar os bens. Ocorre que os bens próprios 
da Entidade em sua maioria foram substituídos pelos bens locados. Uma das cláusulas do 
contrato prevê que caso ocorra atraso no pagamento dos aluguéis os bens poderão ser objeto 
de devolução ao locador. Nesta situação a Entidade não teria os bens necessários a manter 
suas atividades. 

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do 
auditor

A administração da Entidade é responsável por essas outras informações que compreendem 
o relatório de atividades, conforme demonstrado na nota explicativa nº 25.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório de atividades e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse demonstrativo

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis

A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação des-
sas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pe-
los 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 capacidade 
de a entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demons-
trações 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 ope-
rações.

Os responsáveis pela governança da entidade são aqueles com responsabilidade pela super-
visão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidade 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 frau-
de 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 conside-
radas 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 planejar-
mos 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 continuida-
de 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 administração a respeito, entre outros aspectos, 
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, 
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos du-
rante nossos trabalhos.

São Paulo, 29 de maio de 2020.
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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)

As Notas Explicativas são parte integrante 
das demonstrações contábeis

 _______________________________
 Irmã Vitoria Nazareth de Oliveira

Diretora Presidente
CPF 001.418.908-94

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Déficit líquido

Ajustes para conciliar o resultado para fluxo de caixa
Depreciação e amortizações 
Ajustes exercícios anteriores

Variações no capital circulante

Contas a receber
Estoques
Verbas a receber
Despesas antecipadas
Fornecedores
Obrigações trabalhistas
Obrigações sociais
Obrigações tributárias
Férias a pagar
Contingências a pagar
Subvenções a realizar
Outras obrigações a pagar
Parcelamentos
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Saídas
     Aquisições de bens no imobilizado e intangivel ao custo
     Ajuste e Baixas de bens no imobilizado
     Aplicações no realizável a longo prazo

Caixa líquido consumido nas atividades de investimento

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Acréscimo (decréscimo) financiamentos

Caixa líquido usado nas atividades de financiamento

Variação de caixa e equivalente de caixa  

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

Variação de caixa e equivalente de caixa 

31/12/2019

 (8.087.152,46)

 1.108.196,61 
 (536.691,71)

 (7.515.647,56)

 224.826,49 
 86.828,76 

 (435.551,94)
 (463.451,17)
 7.069.019,22 

 153.097,19 
 1.199.558,83 

 238.930,83 
 (222.209,76)

 (1.750.000,00)
 516.248,08 
 173.239,50 
 187.323,92 

 (537.787,61)

 (24.149,00)
 17.475,10 

 (429.643,17)

 (436.317,07)

 11.462.727,74 

 11.462.727,74 

 10.488.623,06 

 3.083.745,12 
 13.572.368,18 

 10.488.623,06 

31/12/2018

 (3.673.270,00)

 1.128.193,34 
 (1.720.844,24)

 (4.265.920,90)

 755.308,17 
 91.299,17 

 (347.532,96)
 182.717,34 
 785.404,54 

 2.736.025,30 
 (347.955,55)
 1.424.042,92 
 (180.020,78)
 (899.744,27)

 (1.490.667,01)
 620.992,81 

 (773.965,25)
 (1.710.016,47)

 (75.412,00)
 8.840,57 

 (224.036,70)

 (290.608,13)

 2.256.660,82 

 2.256.660,82 

 256.036,22 

 2.827.708,90 
 3.083.745,12 

 256.036,22 

 _______________________________
Irmã Maria Candida Metidieri

Diretora Tesoureira
CPF 060.299.738-00

 _______________________________
Carla Morganti

Contador CRC 1 SP 242.158/O-9
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