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PUBLICAÇÕES PARTICULARES
Atas e Balanços

Nota 2014 2013 Nota 2014 2013
Ativo Passivo e patrimônio social
Circulante Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 4  107.661,30        17.305,04          Fornecedores 9             5.236.092,06    4.979.598,97     
Contratos de gestão e convênios 5  16.079.749,15   8.368.383,08     Salários e encargos sociais 10           5.514.523,10    3.426.153,68     
Estoque 6  759.223,86        597.041,49        Obrigações tributárias 11           942.636,17        697.238,25        
Impostos e contribuições a recuperar 122.172,21        120.353,71        Subvenções assistências a realizar 12           11.724.751,41  1.832.540,25     
Adiantamentos a fornecedores 299.112,43        303.203,25        Outras conta a pagar 376.807,73        316.160,72        
Outros ativos 95.358,47          22.276,10          Total do passivo circulante 23.794.810,47  11.251.691,87  

Total do ativo circulante 17.463.277,42   9.428.562,67     
Não Circulante

Contingências 13           122.701,24        
Não Circulante Partes relacionadas 165.587,39        

Imobilizado 7  6.602.714,68     1.823.129,20     Total do passivo não circulante 288.288,63        
Intangível 8  17.107,00          

Total do ativo não circulante 6.619.821,68     1.823.129,20     Patrimônio social
Superávit acumulado

Total do ativo 24.083.099,10   11.251.691,87  Total do passivo e patrimônio social 23.960.397,86  11.251.691,87  

 Ativo compensado 4.626.039,92     3.794.294,15      Passivo compensado 4.626.039,92    3.794.294,15     

Total do passivo e patrimônio social 
Total do ativo e do ativo compensado 28.709.139,02   15.045.986,02     e passivo compensado 28.709.139,02  15.045.986,02  

As notas explicativas da administração são parte integrante das 
demonstrações contábeis.

Aos Diretores do
Instituto Socrates Guanaes – ISG

GESTORES DO HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS

Examinamos as demonstrações financeiras individuais do INSTITUTO SÓCRATES GUANAES ISG/HDT (Entidade), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de 2014 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das 
principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações Financeiras
A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras individuais de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causadas por fraude ou por erro.

Responsabilidade dos Auditores Independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segu-
rança razoável a fim de que as demonstrações financeiras estejam livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentadas nas demonstrações finan-
ceiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independen-
temente se causadas por fraude ou por erro.
Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da entidade para pla-
nejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma 
auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação 
da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência da auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do 
INSTITUTO SÓCRATES GUANAES ISG/HDT, em 31 de dezembro de 2014, 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 pequenas e médias empresas (NBC TG 1000).

Outros Assuntos
As demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2014, apresentadas comparativamente, foram por essa Auditoria examinadas de acordo com as normas de 
auditoria vigente, por ocasião foi emitido relatório de Auditoria, com opinião sem ressalva em 27 de maio de 2015.

Goiânia-GO, 27 de maio de 2015.

 Work7 Auditores Independentes SS  José Ricardo Xavier
 CRC 001891 GO Contador CRC GO-013785/O

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(EM REAIS)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
 (EM REAIS)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações 
contábeis.

1.  Contexto operacional
O Instituto Sócrates Guanaes - ISG é uma Associação Civil, de direito privado, sem fins 
lucrativos e econômicos, qualificada como Organização Social, fundada em 13 de julho 
de 2000, com sede e foro em Salvador, Estado da Bahia, e tem por objetivo a realização 
de atividades ligadas à promoção e participação ativa nas ações de ensino e pesquisa, 
promoção e desenvolvimento de tecnologia em gestão voltada para valorização da ética 
e princípios humanísticos vinculados à medicina e outras áreas da saúde. Especializada 
em gestão de serviços de saúde seja ela pública ou privada, utilizando-se de técnicas 
inovadoras de gestão e equipe altamente qualificada, vem transformando a realidade de 
atendimento à saúde por onde passa. 
O HDT/HAA é um hospital estadual, administrado pelo Instituto Sócrates Guanaes sob 
os termos  do Contrato de Gestão nº 091/2012 e seus correspondentes aditivos. Hospital 
com gestão inovadora em saúde, ensino e pesquisa. Presta assistência especializada 
na área de doenças infecciosas e dermatológicas, especialmente no que se refere à ur-
gência, emergência e internação de pacientes acometidos de HIV/AIDS, hepatites virais, 
além de afecções dermatológicas, malária e leishmaniose.
O HDT realiza atendimentos nas áreas de: internação pediátrica, internação adulto, UTI, 
cirurgia geral, cardiologia, cirurgia torácica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterolo-
gia, ginecologia, hematologia, infectologia, infectologia-leishmaniose, nefrologia, neuroci-
rurgia, neurologia, proctologia, tisiologia, urologia, psiquiatria;

2 Base de preparação
2.1 Declaração de conformidade com relação às normas do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC
As demonstrações contábeis abrangem apenas as operações do Instituto Socrates Gua-
naes, vinculados ao contrato de gestão nº 091/2012 do Hospital de Doenças Tropicais 
- HDT, e foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais 
abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpre-
tações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e normas emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), consubstanciadas, principalmente, no 
que tange à Interpretação Técnica ITG 2002, aplicáveis às Entidades sem finalidade de 
lucros, aprovada pela Resolução CFC 1.409/2012, na Norma Brasileira de Contabilida-
de TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais, aprovada pela Resolução CFC 
1.305/2010, e Norma Brasileira de Contabilidade TG 1000 – Pequenas e Médias Em-
presas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/2009, cujas sínteses estão demonstradas 
a seguir:
2.2 Base de mensuração
As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, sendo que 
os ativos e passivos financeiros estão mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo, 
nos casos aplicáveis.
2.3 Moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional do 
Instituto.
2.4 Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do CPC exige que 

a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de 
políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os 
resultados reais podem divergir dessas estimativas.
Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a 
estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas 
e em quaisquer períodos futuros afetados.

3 Principais políticas contábeis
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira con-
sistente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis. 
3.1 Instrumentos financeiros
(a) Ativos financeiros não derivativos
O Instituto tem como ativos financeiros não derivativos caixa e equivalentes de caixa e 
contas a receber que são reconhecidos inicialmente na data em que foram originados.
Caixa e equivalentes de caixa estão representados por saldos de bancos e aplicações 
financeiras de curto prazo, de alta liquidez, com prazos de vencimentos inferiores a 90 
dias, que são  prontamente conversíveis em numerário.
O valor de recebíveis de contratos de gestão, refere-se a valores já aplicados às ativida-
des sociais do Instituto (custos e/ou despesas - regime de competência), para os quais 
ainda não houve a contrapartida da subvenção, que devem ser realizadas nos primeiros 
dias de 2015, conforme previsto no Contrato de Gestão 091/2012 ISG-HDT/HAA. São 
considerados ativos financeiros classificados como empréstimos e recebíveis.
(b) Passivos financeiros não derivativos
Todos os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na 
qual o Instituto se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. O Instituto 
baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, cancela-
das ou vencidas. 
Em 31 de dezembro de 2014, os passivos financeiros não derivativos do Instituto estavam 
representados por fornecedores e outras contas a pagar.
Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de 
quaisquer custos de transação atribuíveis.  Após o reconhecimento inicial, esses passivos 
financeiros são registrados pelo custo amortizado por meio do método dos juros efetivos. 
3.2 Ativo imobilizado
(a) Reconhecimento e mensuração  
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, 
deduzidos de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (“im-
pairment”) acumuladas. 
Benfeitorias em bens de terceiros e instalações compreendem, principalmente, unidades 
hospitalares, unidades avançadas e escritórios, ao qual se resume a benfeitorias no Hos-
pital de Doenças Tropicais Anar Auad – HDT ̸ HAA.
(b) Depreciação
A depreciação é calculada pelo método linear às taxas que consideram o tempo de vida 
útil-econômica estimado dos bens.
3.3 Redução ao valor recuperável (“impairment”)
O valor contábil do ativo imobilizado é revisto a cada data de apresentação para apurar 

se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor 
recuperável do ativo é determinado. 
Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida caso o valor contábil do ativo 
exceda seu valor recuperável estimado. Perdas de valor são reconhecidas no resultado. 
Não houve indicação de perda no valor recuperável dos valores contábeis do ativo imobi-
lizado do Instituto em 31 de dezembro de 2014.
3.4 Estoques
Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o 
menor. O custo é determinado pelo método de avaliação dos estoques, usando-se o custo 
médio ponderado móvel e, em geral, compreendem os insumos de utilização na operação 
do Instituto (materiais hospitalares, medicamentos, materiais de consumo etc.), sendo 
que os mesmos se apresentam livres de ônus ou gravames.
3.5 VPatrimônio social
O Instituto aplica integralmente, na forma da legislação aplicável, seus recursos na ma-
nutenção de seus objetivos.
3.6 Apuração do resultado
As receitas e despesas são reconhecidas, mensalmente, respeitando os princípios Fun-
damentais de Contabilidade, em especial os Princípios da Oportunidade e da Competên-
cia. No que se refere às subvenções para custeio e investimento, estas são apropriadas 
em conta do passivo, enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento no 
resultado.
3.7 Tributação
O Instituto é uma entidade sem fins lucrativos, isenta de recolhimento do imposto de ren-
da e da contribuição social sobre o superávit, por isso nenhum imposto, sobre o lucro, foi 
provisionado no passivo, em face do benefício fiscal aqui descrito. A base de cálculo, para 
apuração do PIS, é o valor da folha de pagamento. O percentual aplicado para a apuração 
do PIS é de 1% sobre o valor da folha. O valor apurado é recolhido mensalmente.

4 Caixa e equivalentes de caixa

   2014 2013

Caixa  2.100,00 2.100,00
Bancos conta movimento  2.225,95 473,03
Aplicações financeiras (*)  103.335,35 14.732,01
  107.661,30 17.305,04

(*) As aplicações financeiras referem-se substancialmente CDB no Banco do Brasil e a 
Fundo de investimento da Caixa Econômica Federal (Caixa FIC) de curtíssimo prazo re-
munerados a taxas de mercado. Esses saldos consistem em valores de liquidez imediata, 
com o propósito de honrar compromissos, no curto prazo, rapidamente conversíveis em 
dinheiro e sujeitos a risco insignificante de mudança de valor.
Cada recurso recebido em razão do convênio é alocado em contas-correntes que foram 
criadas especificamente para geri-lo e aplicá-lo devidamente. Porém, o ISG é responsá-
vel pela aplicação destes recursos e todos eles estão sujeitos a restrições e/ou vinculação 

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
(EM REAIS)

As notas explicativas da administração são parte integrante das 
demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 

(EM REAIS)

Instituto Sócrates Guanaes - ISG/HDT/HAA
HDT/HAA – Hospital de Doenças Tropicais 

Dr. Anuar Auad
Nota 2014 2013

Receitas com restrição
Programa atividades de saúde 54.204.147,05   51.989.971,13   
Programa de residência 30.349,00           15.758,95           

14              54.234.496,05   52.005.730,08   
Receitas sem restrição

Contribuições e doações 21.099,59           529,00                

Custos com programa
Programa de atividades de saúde 15              (36.146.581,18)  (33.188.719,49)  

Superávit bruto 18.109.014,46   18.817.539,59   

Despesas operacionais
Com pessoal (1.537.782,29)    (5.414.185,83)    
Serviços prestados por terceiros (14.384.678,36)  (11.920.943,93)  
Gerais e administrativas (1.789.313,30)    (1.242.034,06)    
Depreciação (237.522,94)       (70.295,67)         
Tributárias (108.067,44)       (40.038,99)         

(18.057.364,33)  (18.687.498,48)  

Superávit antes do resultado financeiro 51.650,13           130.041,11        

Resultado financeiro
Receitas financeiras 100.923,39        45.599,47           
Despesas financeiras (152.573,52)       (175.640,58)       

(51.650,13)         (130.041,11)       

Superávit do exercício (0,00)                   0,00                     

Superávit 
acumulado Total

Em 31 de dezembro de 2012 552.540,67    552.540,67    

   Ajuste de exercício anterior (552.540,67)   (552.540,67)   

Em 31 de dezembro de 2013 -                  -                  

   Superávit do exercício -                  -                  

Em 31 de dezembro de 2014 -                  -                  

2014 2013
Fluxos de caixa das atividades sociais
Superávit do exercício

 Ajustes para conciliar o superávit ao caixa oriundo das atividades sociais
   Depreciação 237.522,94         70.295,67        

   Variações nos ativos e passivos
      Contratos de gestão e convênios      (7.711.366,07)   (6.225.690,55)
      Estoque (162.182,37)        138.380,45      
      Impostos e contribuições a recuperar (1.818,50)            (119.877,08)     
      Adiantamentos a fornecedores 4.090,82              (9.066,65)         
      Outros ativos (73.082,37)          (22.276,10)       
      Fornecedores 256.493,09         2.525.562,84   
      Salário e encargos sociais 2.088.369,42      2.496.466,60   
      Obrigações tributárias 245.397,92         (62.629,45)       
      Subvenções e assistências a realizar 9.892.211,16      1.268.635,58   
      Outras conta a pagar 60.647,01           316.160,72      
      Contingências 122.701,24         
      Partes relacionadas 165.587,39         

Caixa e equivalentes de caixa líquidos provenientes das atividades sociais 5.124.571,68      375.962,03      

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
   Aquisições de imobilizado (5.016.608,16)     (1.340.884,20)  
   Aquisições de intangível (17.607,26)          

Caixa e equivalentes de caixa aplicados nas atividades de investimentos (5.034.215,42)     (1.340.884,20)  

Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa 90.356,26           (964.922,17)     

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício             17.305,04        982.227,21 

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 107.661,30         17.305,04        


