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FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR CHOPIN TAVARES DE LIMA
Comunicado

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

(Em reais)

Nota explicativa 31/12/2017 31/12/2016

Ativo Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 56.215 19.6994

Aplicações financeiras 25.840.540 24.873.4385

Contas a receber de clientes 9.396.207 31.150.2586

Outros créditos 439.405 941.9797

Estoques 76.005.102 62.943.2438

Despesas pagas antecipadamente ____ ____9 279.276 262.213

112.016.745 120.190.830

Não circulante

Realizável a longo prazo

Outros créditos 119.678.762 108.346.5287

Imobilizado 165.439.701 185.657.54110

Intangível ____ ____11 310.408 445.689

285.428.871 294.449.758

Total do ativo 397.445.616 414.640.588

Passivo e patrimônio social

Passivo circulante

Fornecedores 90.307.219 138.457.99812

Obrigações fiscais 892.815 1.614.30413

Obrigações de folha de pagto 8.214.466 12.137.70714

Contas a pagar 29.538.457 13.072.26915

Doações e subvenções p/ invest. _ _16 15.762.100 12.080.062

144.715.057 177.362.340

Passivo não circulante

Contas a pagar - 1.333.19615

Provisões fiscais, previdenciárias

e trabalhistas 17 126.343.548 113.616.303

126.343.548 114.949.499

Patrimônio social

Fundo patrimonial 120.613.939 120.613.939

Doações e subvenções p/ invest. 236.385.340 235.493.238

Déficit acumulado (230.612.268) (233.778.428)

126.387.011 122.328.749

Total do passivo e patrimônio social 397.445.616 414.640.588

As notas explicativas da administração são parte integrante das

demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DO SUPERÁVIT / DÉFICIT

(Em reais)

31/12/2016

Nota explicativa 31/12/2017 Reclassificado( )

Receita operacional bruta

Vendas de produtos, mercadorias,

serviços e convênios 18 259.394.798 300.563.227

259.394.798 300.563.227

Deduções da receita operacional bruta

Impostos incidentes sobre vendas (6.847.858) (8.401.822)

Devoluções de mercadorias e abatimentos (509.376) _(139.579)

(7.357.234) (8.541.401)

Receita operacional líquida 252.037.564 292.021.826

Custo dos produtos vendidos (219.656.367) (291.847.815)

Superávit bruto operacional 32.381.197 174.011

(Despesas) receitas operacionais

Com pessoal (25.828.334) (25.076.428)

Serviços de terceiros (16.108.027) (18.893.061)

Materiais (347.609) (4.986.219)

Reversão de provisão para créd. de

liquidação duvidosa 6.306.695 7.129.560

Provisões fiscais, previdenciárias e

trabalhistas (2.530.255) (2.995.289)

Depreciação e amortização (16.195.545) (16.119.976)

Outras receitas operacionais _25.287.372 _36.831.009

(29.415.703) (24.110.404)

Resultado não continuado - 1.319.442

Superávit / Déficit antes do resultado

financeiro 2.965.494 (22.616.951)

Resultado financeiro líquido 200.666 1.692.477

Superávit / Déficit líquido do exercício )3.166.160 (20.924.474
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As notas explicativas da administração são parte integrante das

demonstrações financeiras.DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO

PATRIMÔNIO SOCIAL
(Em reais)

Doações e
subvenções

Fundo para Déficit
Patrimonial investimentos acumulado Total__ ______

Saldos em 31 de dezembro de 2015
120.613.939 235.493.238 (212.853.954) 143.253.223

Déficit líquido do exercício
_________ ___________ __- - 20.924.474) (20.924.474)

Saldos em 31 de dezembro de 2016
120.613.939 235.493.238 (233.778.428) 122.328.749

Subvenções para investimentos
- 892.102 - 892.102

Superávit líquido do exercício
_________ __________ ___- - 3.166.160 _3.166.160

Saldos em 31 de dezembro de 2017
120.613.939 236.385.340 (230.612.268) 126.387.011

As notas explicativas da administração são parte integrante das

demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

(Em reais)

31/12/2017 31/12/2016

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Superávit / Déficit líquido 3.166.160 (20.924.474)

Depreciação / Amortização 22.087.800 22.093.654

Valor líquido de bens baixados - 288.996

Variação de ativos e passivos

Contas a receber de clientes 21.754.051 63.415.301

Outros créditos (10.829.660) (28.957.834)

Estoques (13.061.859) 18.273.816

Despesas pagas antecipadamente (17.063) (13.564)

Fornecedores (48.150.779) (70.756.574)

Obrigações fiscais (721.489) (77.179)

Obrigações de folha de pagamento (3.923.241) 4.066.242

Contas a pagar 15.132.992 (10.754.108)

Doações e subvenções para investimentos 3.682.038 6.421.562

Prov. fiscais, previdenciárias e trabalhistas 12.727.245 _30.976.114

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

1.846.195 14.051.952

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Aplicações financeiras (967.102) (12.237.032)

Aquisições de imobilizado (1.734.679) (1.495.390)

Aquisições de intangível - (315.374)

Subvenção para Investimentos ___ _________892.102 -

Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de

investimentos (1.809.679) (14.047.796)

Aumento de caixa e equivalentes de caixa 36.516 4.156

Caixa e equivalentes de caixa

No início do exercício 19.699 15.543

No final do exercício ____ _____56.215 19.699

Aumento de caixa e equivalentes de caixa 36.516 4.156

As notas explicativas da administração são parte integrante das

demonstrações financeira

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO AS DEMONSTRAÇÕES

FINANCEIRA

1 Contexto operacional

A FURP é uma entidade civil, instituída pela Lei Estadual nº

10.071/68 e tem por objetivo fabricar medicamentos e produtos afins,

utilizando-se de matéria-prima e síntese próprias, de aquisição local, de

importação, bem como os de extração ou de cultura de origem vegetal,

animal ou mineral; realizar pesquisas concernentes a suas finalidades; e

fornecer medicamentos aos órgãos de saúde pública e de assistência

social do Estado e de outras entidades públicas, bem como aquelas

particulares que prestem assistência médica à população, reconhecidas

de utilidades pública e previamente registradas na Fundação, tendo seus

atos constitutivos arquivados na Rua Endres nº 35, bairro Itapegica,

município de Guarulhos – Estado de São Paulo.

A Fundação conta com o suporte financeiro da Secretaria de

Estado da Saúde do Estado de São Paulo para fazer frente aos

compromissos de caixa e para o restabelecimento do equilíbrio do seu

capital circulante líquido, se necessário.

Em 2015 foi elaborado um Plano de Saneamento e

Recuperação com anuência da Secretaria de Saúde do Estado de São

Paulo, que vem sendo implementado com os seguintes destaques:

Renegoc iação com fornecedores em atraso com

reestabelecimento do fluxo de entrega de insumos e serviços, redução de

gastos com serviços contratados, unificação dos turnos de trabalhos e

racionalização na realização de horas extras, revisão do portfólio de

produtos, renegociação de contrato de PDP Parceria para o

Desenvolvimento Produtivo.

Américo Brasiliense

A empresa CPM - Concessionária Paulista de Medicamentos,

responsável pela gestão, operação e manutenção da fábrica de Américo

Brasiliense (vide nota explicativa nº 20) obteve até o final de 2017, 44

registros de novos medicamentos. A produção acumulada no ano de 2017

foi de 977 milhões de unidades farmacotécnicas (Em 2016, era 543

milhões de unidades farmacotécnicas).

Convênios e Parcerias

A FURP possui atualmente 5 convênios com o Ministério da

Saúde visando o atendimento de exigências regulatórias com a construção

de nova área para o laboratório microbiológico (já executado), climatização

do almoxarifado de produtos acabados e implantação do sistema de

geração e distribuição de água WFI para o enxague final na produção de

medicamentos estéreis (executado parcialmente com recurso próprio-

contrapartida), além das adequações do Almoxarifado de Produtos

Acabados e das áreas produtivas de Penicilínicos, Líquidos, Central de

Pesagem e Cabines de Amostragem, sendo que os projetos foram

iniciados em 2011 com previsão de término em 2018 (vide nota explicativa

nº 16).

2 Apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas e são

apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no

Brasil, as quais incluem as disposições contidas na Lei das Sociedades por

Ações e Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP
C.N.P.J Nº 43.640.754/0001-19
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A demonstração do déficit do exercício findo em 31 de dezembro

de 2016, apresentada em conjunto com a demonstração do superávit do

exercício findo em 31 de dezembro de 2017, foi reclassificada, para melhor

apresentação de forma a permitir a comparabilidade (vide nota explicativa nº

18).

A conclusão e emissão destas demonstrações financeiras foram

aprovadas pela administração da Fundação em 26 de janeiro de 2018.

3 Principais práticas contábeis

a) Regime de escrituração

A Fundação adota o regime de competência para registro de

suas operações. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das

recei tas, custos e despesas quando ganhas ou incorr idas,

independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

b) Estimativas contábeis

As estimativas contábeis foram baseadas em fatores objetivos e

subjetivos, com base no julgamento da administração para determinação do

valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens

significativos sujeitos a estas estimativas e premissas incluem provisões

para perdas sobre créditos, estimativas do valor justo de determinados

ativos e passivos, provisões para passivos contingentes, estimativas de vida

útil de determinados ativos e outras similares. A liquidação das transações

envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente

diferentes devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.

Os resultados efetivos podem ser diferentes dessas estimativas e

premissas.

c) Aplicações financeiras

Representadas substancialmente por aplicações em fundos de

investimentos e poupança, correspondem a aplicações de liquidez imediata

e vinculadas aos convênios firmados junto ao Ministério da Saúde, e

encontram-se demonstradas ao custo de aplicação, acrescidos dos

rendimentos auferidos até a data do balanço (vide notas explicativas n° 5 e nº

16).

d) Demais ativos circulantes e não circulantes

São demonstrados pelos valores de realização ou liquidação,

incluídos, quando aplicável, os rendimentos auferidos. Os direitos

realizáveis após o término do exercício social subsequente à data do

balanço patrimonial são classificados como não circulante.

e) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição menos as depreciações

acumuladas, calculadas pelo método linear a taxas anuais (vide nota

explicativa n° 10).

f) Intangível

Com as alterações nas Leis nº 6.404/76 e nº 11.941/09, o

intangível foi incorporado ao balanço a partir do exercício de 2008 e está

relacionado a direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à

manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.

O pronunciamento CPC 04 – Ativo Intangível tem como objetivo

definir o tratamento contábil dos ativos intangíveis que não são abrangidos

especificamente em outro pronunciamento. Por sua vez, ele estabelece que

uma entidade deva reconhecer um ativo intangível apenas se determinados

critérios forem atendidos. Além disso, também especifica como apurar e

mensurar o valor contábil dos ativos intangíveis, exigindo divulgações

específicas sobre esses ativos (vide nota explicativa n° 11).

g) Avaliação do valor recuperável de ativos (“ ”)impairment

A administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos

ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias

econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração

ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evidências são identificadas

e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão

para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

h) Demais passivos circulantes e não circulantes

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis com

base na legislação vigente ou, acrescidos, quando aplicável, dos encargos e

variações monetárias e cambiais incorridos até a data do balanço. As

obrigações exigíveis após o término do exercício social subsequente à data

do balanço patrimonial são classificadas no passivo não circulante.

i) Provisões fiscais, previdenciárias e trabalhistas

São provisionadas quando as perdas forem avaliadas como

prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente

segurança. Passivos contingentes avaliados como de perda possível não

exigem provisão, mas divulgação em nota explicativa, enquanto aqueles

avaliados como de perda remota não são provisionados e nem divulgados.

j) Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo regime contábil de competência e

inclui os rendimentos, encargos e variações monetárias ou cambiais a índices

ou taxas oficiais incidentes sobre os ativos circulantes e não circulantes e

sobre os passivos circulantes e não circulantes.

4 Caixa e equivalentes de caixa

31/12/2017 31/12/2016

Fundo fixo de transportes 15.000 15.000

Bancos conta movimento ___ ____41.215 4.699

56.215 19.699

Para fins das demonstrações de fluxo de caixa e equivalentes de

caixa correspondem aos saldos de disponibilidades e outras aplicações com

conversibilidade imediata ou com prazo original igual ou inferior a noventa

dias.

5 Aplicações financeiras

31/12/2017 31/12/2016

Fundos de investimentos

Banco do Brasil 9.512.254 12.222.119

Banco do Brasil - Hospital das Clínicas 566.186 571.257

"Conta poupança

(convênios com o Ministério da Saúde)"

Banco do Brasil 15.762.100 12.080.062

25.840.540 24.873.438

Os recursos mantidos em conta poupança correspondem às

subvenções recebidas do Ministério da Saúde, cujas destinações estão

apresentadas na nota explicativa nº 16.

6 Contas a receber de clientes

31/12/2017 31/12/2016

Valores referentes a contratos com

Secret. de Est. da Saúde do Est. de SP 4.860.042 24.373.009

Prefeituras Municipais 3.332.076 2.455.881

Secretaria do Ministério da Saúde 2.530.148 15.166.546

Demais Clientes _ _6.211.492 5.770.412

16.933.758 47.765.848

Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa

(7.537.551) (16.615.590)

9.396.207 31.150.258

A provisão para “perdas estimadas em créditos de liquidação

duvidosa” no exercício de 2017, no valor de R$ 7.537.551 (Em 2016, R$

16.615.590) foi calculada com base na avaliação de clientes com parcelas em

atraso e é considerada suficiente pela administração para suprir as eventuais

perdas na realização dos créditos. A contabilização teve como contrapartida

contas de despesas operacionais (despesas administrativas).

31/12/2016 Reversões Constituições 31/12/2017_

Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa

___16.615.590 (11.613.968) 2.535.929 7.537.551

16.615.590 (11.613.968) 2.535.929 7.537.551

7 Outros créditos

31/12/2017 31/12/2016

Circulante

Créditos de funcionários 179.613 768.674

Outras contas a receber __ __259.792 173.305

439.405 941.979

_ _31/12/2017 31/12/2016

Não circulante

Depósitos judiciais 7.449.221 8.013.549

Contingências precatório 112.202.878 100.300.628

IPI a recuperar 21.241 26.276

Contas a receber ______ ______5.422 6.075

119.678.762 108.346.528

Créditos de funcionários

Corresponde aos pagamentos de antecipação de férias,

adiantamento para auxílio doença e adiantamento de acidente de trabalho.

Depósitos judiciais

Corresponde a depósitos efetuados decorrentes de ações

judiciais, atualizados até a data das demonstrações financeiras, aguardando

decisão judicial.

Contingências precatório

Corresponde à totalidade das ações judiciais trabalhistas com

"trânsito em julgado" e cuja execução se dará por precatório, bem como a

90% do saldo das ações trabalhistas em curso cuja perspectiva de perda foi

avaliada como provável pelos assessores jurídicos.

A estimativa e recomendação da assessoria jurídica externa é de

que pelo menos 90% das causas trabalhistas serão executadas por

precatórios. É estimado que os 10% restante dos processos considerados

como perda provável serão pagos pela Fundação, o que a administração

considera razoável.

O posicionamento dos assessores jurídicos e da administração

tem como base a "súmula 34" do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª região,

publicada em 04/08/2015 (vide nota explicativa nº 17).

2017 Ações

Trabalhistas

com risco % execução

_ _"provável" precatório 31/12/2017

Ações com "trânsito em julgado" - precatório

22.451.631 100% 22.451.631

Ações em andamento 99.723.608 90% 89.751.247

Ações em andamento cível 19.988 0% -

Ações em andamento fiscais

__ 0% __________4.148.321 -

126.343.548 112.202.878

2016 Ações

Trabalhistas

com risco % execução

_ _"provável" precatório 31/12/2017

Ações com "trânsito em julgado" – precatório

14.765.852 100% 14.765.852

Ações em andamento 95.038.640 90% 85.534.776

Ações em andamento cível - 0% -

Ações em andamento fiscais

__________ 0% __________- -

109.804.492 100.300.628

IPI a recuperar

Corresponde à crédito de IPI incidentes nas aquisições de

Continua
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insumos empregados na fabricação de produtos isentos ou tributados à

alíquota zero.

8 Estoques

31/12/2017 31/12/2016

Produtos acabados 53.196.705 44.048.988

Produtos em elaboração 323.087 222.200

Matérias primas e auxiliares 21.335.526 16.610.475

Materiais diversos 4.733.712 6.485.566

Provisão para perdas (3.583.928) (4.423.986)

76.005.102 62.943.243

Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição ou de

produção, reduzidos por provisão para perda provável, calculada

basicamente em função do vencimento de seus prazos de validade, de

obsolescência e de materiais e produtos rejeitados que não poderão mais

ser aproveitados.

O controle físico dos estoques é realizado através de inventário

rotativo.

9 Despesas pagas antecipadamente

O montante de R$ 279.276 (Em 2016, R$ 262.213) corresponde

basicamente a prêmios de seguros a apropriar.

10 Imobilizado

Tempo de

vida útil

em anos 31/12/2017 31/12/2016

Custo

Terrenos - 1.441.087 1.441.087

Edificações 25 161.825.857 161.825.857

Máquinas e equipamentos 10 99.735.525 99.531.596

Móveis e utensílios 10 6.015.379 5.852.930

Instalações 10 24.012.826 23.964.436

Instalações - Prédios 10 78.356.142 78.270.143

Veículos 5 2.433.931 2.433.931

Ferramentas 5 982.304 960.254

Equipamentos de informática 5 ___ ___4.220.023 4.220.023

379.023.074 378.500.257

Depreciação acumulada (221.846.191) (199.893.671)

157.176.883 178.606.586

Imobilizado em andamento - ___ ___8.262.818 7.050.955

___ ___8.262.818 7.050.955

165.439.701 185.657.541

Movimentação do imobilizado

__ ___ ___31/12/2016 Adições 31/12/2017

Custo 378.500.257 522.817 379.023.074

Depreciação (199.893.671) (21.952.519) (221.846.190)

Em andamento ___ __ ___7.050.955 1.211.862 8.262.817

185.657.541 (20.217.840) 165.439.701

A depreciação do exercício de R$ 21.952.519 (Em 2016, R$ 21.977.910) foi

apropriada ao custo dos produtos vendidos e em despesas administrativas e

gerais.

11 Intangível

_ _31/12/2017 31/12/2016

Sistemas aplicativos (software) 4.582.444 4.582.444

Amortização acumulada (4.272.036) (4.136.755)

310.408 445.689

Movimentação do intangível

_ _ _31/12/2016 Adições 31/12/2017

Custo 4.582.444 - 4.582.444

Amortização (4.136.755) (135.281) (4.272.036)

445.689 (135.281) 310.408

A amortização do exercício de R$ 135.281 (Em 2016, R$ 115.743) foi

apropriada ao custo dos produtos vendidos e em despesas administrativas e

gerais.

12 Fornecedores

31/12/2017 31/12/2016_

Principal

Fornecedores nacionais 59.735.547 86.798.646

Fornecedores externos 2.587.905 38.601.993

Fretes a pagar _ __8.249.607 8.124.288

70.573.059 133.524.927

Correção monetária e juros __19.734.160 4.933.071

90.307.219 138.457.998

Correção monetária e juros

Os valores apresentados foram atualizados monetariamente

conforme as clausulas contratuais com base na variação do IPC-FIPE ou da

taxa SELIC acrescida de juros de 0,5% calculada 'pro rata die” ao mês, e

multa pecuniária de 2% quando aplicável.

13 Obrigações fiscais

31/12/2017 31/12/2016_

Pasep a recolher 65.980 70.087

IRRF a recolher 10.040 673.719

Retenção para seguridade social 149.472 97.889

Impostos sobre serviços 63.010 52.973

Contribuições previdenciárias __ __604.313 719.636

892.815 1.614.304

14 Obrigações de folha de pagamento

31/12/2017 31/12/2016

Salários a pagar 1.296.148 4.613.575

Obrigações sociais a pagar 645.569 652.550

FGTS a recolher 425.291 425.903

IRRF sobre folha 638.151 571.199

Férias 3.324.073 4.753.714

INSS e FGTS sobre férias 573.960 838.065

Outras 225.664 282.701

Recursos do tesouro estadual para PDV _________1.085.609 -

8.214.465 12.137.707

Salários a pagar

Em aditivo à convenção coletiva de trabalho da categoria, para o

período 2016/2017, foi aprovado reajuste salarial de 10%, a partir de abril de

2016, a ser aplicado sobre os salários nominais até R$ 7.760 e de R$ 750,00

para os demais.

No entanto, através do despacho da Comissão de Política Salarial

CPS/Pres. nº 21/2016, de 1º de agosto de 2016, o Governo do Estado de São

Paulo proferiu a seguinte decisão:

“Considerando que as propostas de interesse das entidades

fundacionais estaduais estão sendo apreciadas à luz do cenário econômico

atual e que as projeções dos órgãos estaduais competentes indicam uma

queda acentuada na arrecadação das receitas estaduais, a Comissão de

Política Salarial, tendo em conta as manifestações exaradas pelo Conselho

de Defesa dos Capitais do Estado, pela Coordenadoria de Orçamento e pela

Unidade de Assessoramento em Assuntos de Política Salarial das Entidades

Descentralizadas, deliberou não aprovar a proposta de reajuste salarial e de

revalorização de benefícios referente a abril/2016.

Nossos assessores jurídicos externos se manifestaram com

relação ao processo nº 1000863-04.2017.5.02.0311 da seguinte forma:

“Trata-se de ação de cumprimento no qual o Sindicato pretende a

aplicação do percentual de reajuste salarial ao ano de 2016 (aditivo à

convenção coletiva de trabalho), que foi julgada em primeira eimprocedente

segunda instância. O Sindicato ingressou com recurso de revista, cujo

seguimento foi negado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em

20.12.2017. Em razão da improcedência da ação e dos fundamentos

adotados, não vislumbramos necessidade de provisionamento de valores.”

Considerando a orientação governamental e em respeito a

decisão judicial, a administração da Fundação reverteu o montante

provisionado de R$ 3.295.741. A contabilização teve como contrapartida

outras receitas operacionais (recuperação de despesas).

15 Contas a pagar

31/12/2017 31/12/2016_

Circulante

Acordos judiciais 1.352.383 6.297.564

Contas a pagar 2.335.552 3.005.016

Hospital das Clinícas 1.136.266 877.607

C.P.M. - Concessionária Paulista de Medicamentos

24.714.256 2.892.082_

29.538.457 13.072.269

Não circulante

Acordos judiciais _________ 1.333.196

- 1.333.196

Acordos judiciais

Saldos decorrentes de dois acordos judiciais:

Ação reclamatória trabalhista de reconhecimento de vínculo

empregatício, em trâmite na 3ª Vara do Trabalho de Guarulhos - SP no valor

original de R$ 2.055.277, dividido em 60 parcelas iguais e sucessivas,

iniciadas em dezembro/2013 e com vencimento final para novembro/2018.

Em 31/12/2017 restavam 11 parcelas e o saldo era de R$ 346.625.

Ação de cobrança de valores relativos a reequilíbrio econômico

financeiro de contrato administrativo movido pelas construtoras da fábrica

de Américo Brasiliense, em trâmite na 1ª Vara da Fazenda Pública de

Guarulhos – SP, no valor original de R$ 18.939.000, dividido em 48 parcelas

sucessivas, iniciadas em novembro/2015 e com vencimento final para

fevereiro/2018. Em 31/12/2017 restavam 02 parcelas e o saldo era de R$

1.005.758.

Cotas a pagar

São passivos apropriados por competência e que serão

faturados no exercício seguinte.

Hospital das Clínicas

Representam passivos vinculados ao convênio celebrado entre

a Fundação e o Hospital das Clínicas. Os pagamentos são efetuados de

acordo com o recebimento dos valores faturados.

CPM - Concessionária Paulista de Medicamentos S.A.

Refere-se a medicamentos recebidos da Concessionária,

decorrentes do contrato de prestação de serviços de gestão operacional e

manutenção da fábrica deAmérico Brasiliense.

16 Doações e subvenções para investimentos

_ _31/12/2017 31/12/2016

Doações e subvenções para investimentos

Convênio 759.418/2011 3.606.036 3.365.988

Convênio 771.247/2012 2.953.674 2.765.043

Convênio 771.252/2012 3.740.160 -

Convênio 794.772/2013 _ _5.462.230 5.949.031

15.762.100 12.080.062

Correspondem às subvenções recebidas do Ministério da

Saúde e mantidas em aplicações financeiras específicas (vide nota

explicativa nº 5) para atendimento aos convênios apresentados a seguir.

Após as conclusões das obras, os itens serão reconhecidos no ativo

imobilizado e creditados à reserva própria no Patrimônio Social.

i. 759.418/2011: Reforma de boxes dedicados para amostragem

de matérias primas e reforma da cabine de pesagem de

insumos farmacêuticos. Em virtude da RDC nº 17 foi

encaminhada proposta de ajuste ao plano de trabalho, do qual

aguardamos resposta para início a obra;

ii. 771.247/2012: Adequação do almoxarifado de produtos
Continua
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acabados Termolábeis. Em virtude da RDC nº 17 foi

encaminhada proposta de ajuste no plano de trabalho

(climatização) e estamos aguardando resposta para início das

obras. A fundação realizou obras referente a contrapartida de

sua responsabilidade;

iii. 771.252/2012: Adequação das instalações prediais das áreas

de apoio, produtivas, administrativas e áreas externas da

unidade fabril de Guarulhos. Em fase de licitação para

contratação dos serviços;

iv. 794.772/2013: Reforma dos laboratórios físico-químico e

microbiológico, concluída a meta 3, reforma do laboratório do

prédio 25, em fase de preparação para demais metas (reforma

do laboratório e sistemas de utilidades prédio 8).

17 Provisões fiscais, previdenciárias e trabalhistas

Cnstituída em montante considerado suficiente para atender

eventuais contingências trabalhistas e tributárias, tendo como base as

causas consideradas pelosAssessores Jurídicos como “prováveis”.

_ _31/12/2017 31/12/2016

Causas trabalhistas 122.175.238 109.804.492

Causas cíveis 19.988 19.285

Causas tributárias e fiscais __ __4.148.322 3.792.526

126.343.548 113.616.303

Moimentação no exercício de 2017:
Adições e

_ _31/12/2016 Pagamentos baixas, líquidas 31/12/2017

Trabalhistas
95.038.640 (1.705.259) 6.390.226 99.723.607

Trabalhistas – precatórios
14.765.852 - 7.685.779 22.451.631

Cíveis
19.285 - 703 19.988

Fiscais
__ __________ ______ __3.792.526 - 355.796 4.148.322
113.616.303 (1.705.259) 14.432.504 126.343.548

Em 04/08/2015 foi publicada a súmula 34 do Tribunal Regional

do Trabalho da 2º Região, a saber:

"A FURP, em razão de sua natureza jurídica pública, está isenta

do recolhimento das custas processuais e do depósito recursal, devendo,

ainda, a execução se processar por meio de precatório".

o curso normal das ações da Fundação, foi constituída provisão

no montante de R$ 14.432.504 no exercício de 2017 (Em 2016, R$

31.355.313). Considerando as causas em precatório e as disposições da

súmula 34, no entanto, R$ 11.902.249 (Em 2016, R$ 28.360.024) foram

registrados em contrapartida do ativo não circulante, em “Contingência

precatório” (vide nota explicativa nº 7). Assim, no exercício de 2017 a

Fundação apresentou despesas de R$ 2.530.255 (Em 2016, R$ 2.995.289)

com provisão fiscal, previdenciária e trabalhista, conforme demonstrado a

seguir:

___________________________31/12/2017_______________________

Constituição

"Constituição (reversão) no Resultado do

____ _____ ____No ativo passivo exercício

Trabalhistas - súmula 34 4.216.470 4.684.967 (468.497)

Trabalhistas - precatório 7.685.779 7.685.779 -

Cíveis - 703 (703)

Fiscais - 355.796 (355.796)

Pagamentos __________ ___ ___1.705.259 (1.705.259)

11.902.249 14.432.504 (2.530.255)

Adicionalmente, a Fundação possui causas com risco de perdas

consideradas pelos Consultores Jurídicos como “possíveis” nos seguintes

montantes:

31/12/2017 31/12/2016

Causas trabalhistas 33.780.745 55.588.111

Causas cíveis 1.670.306 1.876.264

Causas tributárias e fiscais __21.650.264 677.016

57.101.315 58.141.391

Em 2017 a Fundação foi cientificada através do Despacho

Decisório nº 0211 que a Receita Federal do Brasil não aceitou a desoneração

da folha de pagamentos devido a sua natureza jurídica.

Durante o exercício foi apresentada manifestação de

inconformidade. O valor desta causa é de R$ 20.597.787 e nossos

assessores jurídicos externos consideraram o risco como “possível”.

18 Receita operacional líquida

_ _31/12/2017 31/12/2016

Por cliente

Ministério da Saúde 23.412.352 113.287.280

Secretaria da Saúde de São Paulo 211.634.223 164.650.254

Filial Hospital das Clínicas 6.784.050 6.511.200

Órgãos Públicos 3.423.894 5.803.196

Pref. Municipais/Fundo Mun. de Saúde 7.359.209 6.308.334

Outros clientes diversos __ __6.781.070 4.002.963

259.394.798 300.563.227

Por tipo de negócio

PDP-Parceriais de Desenv. Produtivo - 98.081.851

Programa Dose Certa 84.656.223 62.992.759

Logística 36.978.000 42.009.000

Parceria Público-Privada PPP 90.000.000 59.648.494

Contratos de Vendas de Medicamentos 40.976.525 31.319.922

Convênio - Filial Hospital das Clínicas __ __6.784.050 6.511.200

259.394.798 300.563.227

Secretaria da Saúde de São Paulo no exercício de 2016

O montante de R$ 35.650.000 registrado como receita operacional

líquida em 2016 provenientes de recursos recebidos da Secretaria da Saúde

de São Paulo, foi reclassificado para melhor apresentação e facilitar sua

comparabilidade com os valores do exercício de 2017. A contabilização teve

como contrapartida outras receitas operacionais.

19 PDP – Parcerias de Desenvolvimento Produtivo

No exercício de 2012 foram firmados termos de compromissos

com o Ministério da Saúde para parceria de desenvolvimento produtivo

através de aquisição de tecnologia para produção dos medicamentos

Micofenolato de Sódio e Everolino com a empresa Novartis Pharma AG. Em

março de 2017 foi assinado o distrato que representou o encerramento da

parceria. Durante sua vigência foram comercializados R$ 458.713.316.

No exercício de 2010 foi firmado termo de compromisso com o

Ministério da Saúde para parceria de desenvolvimento produtivo através da

aquisição de tecnologia com a empresa Injeflex Indústria e Comércio de

Dispositivos e Produtos Médicos Ltda., para produção do Dispositivo Intra

Uterino - DIU. Até 2017 foram comercializados R$ 14.504.724 deste produto

para saúde.

20 Américo Brasiliense

Em 22 de agosto de 2013 a FURP assinou contrato de Parceria

Público-Privada (PPP) com a EMS (concessionário), para a prestação de

serviços de gestão operacional e manutenção de sua fabrica no munícipio

paulista de Américo Brasiliense pela CPM - Concessionária Paulista de

Medicamentos S.A.

O contrato de Parceria Público-Privada não transfere ao

concessionário o direito de controle e nem a propriedade da fabrica e sua

infraestrutura. Foi prevista apenas a cessão de posse desses bens que serão

revertidos à concedente após o encerramento do contrato. Por conta disso,

foram registradas as seguintes despesas:

_ _31/12/2017 31/12/2016

Depreciação 14.777.392 14.818.562

Mão de obra de funcionários 2.079.853 2.214.346

Demais despesas ____ ___49.449 440.204

16.906.694 17.473.112

21 Seguros

Os valore segurados são determinados e contratados em bases

técnicas que se estimam suficientes para cobertura de eventuais perdas,

decorrentes de sinistros com bens do ativo imobilizado e estoques.

22 Eventos subsequentes

Não fora encontrados e/ou relatados pela administração da

Fundação, até a data do fechamento das demonstrações contábeis,

movimentações relevantes ou fora do contexto operacional para serem

divulgados como eventos subsequentes.

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações

financeiras

Aos administradores da

Fundação para o Remédio Popular – FURP

“Chopin Tavares de Lima”

Guarulhos – SP

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da Fundação para o Remédio

Popular - FURP (Fundação), que compreendem o balanço patrimonial em

31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das

mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para os exercícios

findos naquelas datas, bem como as correspondentes notas explicativas,

incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição

patrimonial e financeira da Fundação para o Remédio Popular - FURP em

31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus

fluxos de caixa para os exercícios findos naquelas datas, de acordo com as

práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

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

financeiras”. Somos independentes em relação à Fundação, 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.

Ênfase

Provisões fiscais, previdenciárias e trabalhistas

Chamamos a atenção para as notas explicativas nº 7 e nº 17 às

demonstrações financeiras, que descrevem a forma de execução das

ações judiciais trabalhistas, sendo que 100% das causas com “trânsito em

julgado” se dará por precatório, assim como 90% das demais causas em

discussão, face entendimento à partir da súmula 34 de jurisprudência do

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Assim, do total de R$

126.343.548 provisionado para ações fiscais, previdenciárias e trabalhistas

em 31 de dezembro de 2017, a administração estima que R$ 112.202.878

se dará por precatório. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a

esse assunto.

Tais fatos descritos nos parágrafos anteriores, indicam a existência de

incertezas significativas que podem levantar dúvida relevante quanto à

capacidade de continuidade operacional da Fundação.

Responsabil idades da administração e da governança pelas

demonstrações financeiras

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação

das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis

Continua
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adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como

necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras

livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou

erro.

A administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Fundação

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 Fundação ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma

alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Fundação 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 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 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, 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

planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias,

mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia desses

controles internos.

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 uma incerteza relevante em relação a eventos

ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à

capacidade de continuidade operacional da Fundação. Se concluirmos que

existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de

auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras

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 Fundação a não mais se manter em

continuidade operacional.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança 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 durante nossos

trabalhos.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2018.

SGAAuditores Independentes

CRC 2SP-027839/O-9

Sidnei Gomes deAvelar Imaiary de Souza Pinto

Contador CRC 1SP-219997/O-1 Contadora CRC 1SP-313772/O-7
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