FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA – FUNEPU.
www.funepu.com.br

Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2013
Acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes
Aprovado pelo Conselho de Curadores da Fundação em Reunião de
Assembléia realizada em 25/04/2014.
BALANÇO PATRIMONIAL
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012
(Em reais – R$ 1)
Nota explicativa

31.12.2013

31.12.2012

ATIVO CIRCULANTE
Disponibilidades

4

845.033

2.813.937

Aplicações financeiras

6

999.340

1.917.224

6.521.267

9.526.485

Aplicações financeiras vinculadas a Convênios

6 e 15

Contas a receber UFTM

7

327.118

327.118

Outras faturas a receber

7

27.150

21.153

Adiantamentos a fornecedores

8

571.970

270.486

Convênios – FUNASA

82.726

82.726

Depósitos em caução

29.503

29.503

438.042

366.979

9.842.151

15.355.611

1.301.196

1.301.196

73.340

73.938

1.374.536

1.375.134

3.541

3.541

14.055.906

14.241.476

15.433.983

15.620.151

25.276.134

30.975.763

Outros ativos circulantes

9

ATIVO NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Faturas a receber da Pref.Munic.Uberaba - SUS

10

Outras faturas a receber

INVESTIMENTOS
IMOBILIZADO LÍQUIDO

TOTAL DO ATIVO

11

As notas explicativas são partes integrantes desta demonstração

BALANCO PATRIMONIAL
PARA OS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012
(Em Reais – RS 1)

Nota explicativa

31.12.2013

31.12.2012

PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores de materiais e medicamentos

12

1.670.137

1.696.036

Fornecedores de materiais e medicamentos consignados

12

692.094

1.497.496

1.500.000

-

Empréstimos bancários
Salários e encargos sociais

13

1.978.192

1.840.636

Provisão de férias e encargos sociais

13

2.280.396

2.136.376

Parcelamentos Secretaria Estadual de Saúde

14

301.826

285.317

10.193

89.159

6.232.205

9.526.485

14.665.041

17.071.506

Outras contas a pagar
Convênios em andamento

15

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Secretaria Estadual de Saúde

14

779.716

1.022.387

779.716

1.022.387

15.444.215

15.444.215

PATRIMÔNIO SOCIAL
Fundo social
A.A.P - EDIFICIOS

16

5.205.787

5.282.343

A.A.P – TERRENOS

16

4.046.677

4.106.188

(11.814.810)

(11.169.911)

(3.050.492)

(780.965)

Resultado acumulado
Déficit do exercício

TOTAL DO PASSIVO

9.831.377

12.881.870

25.276.134

30.975.763

As notas explicativas são partes integrantes desta demonstração

DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012
(Em reais)

Nota explicativa

31.12.2013

31.12.2012

RECEITAS OPERACIONAIS
Receitas de serviços

27.302.228

34.823.723

Receitas de Projetos

1.127.695

381.857

Receitas de Convênios de Ensino, Pesquisa e Extensão

15

8.261.777

13.182.940

Receitas de contribuições sociais federais - Renúncia Fiscal

17

8.176.500

7.711.841

118.198

151.523

5.434

8.041

610

122.844

44.992.442

56.382.769

(29.412.084)

(27.141.851)

(679.212)

(4.990.621)

(8.176.500)

(7.711.841)

Despesas de funcionamento e materiais de consumo

(291.646)

(382.245)

Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica

(476.135)

(801.661)

Serviços de terceiros - Pessoa Física

(138.785)

(40.204)

(67.827)

(36.651)

(183.334)

(412.961)

(7.126)

(11.027)

(8.261.777)

(13.182.940)

(342.165)

(658.045)

(48.036.591)

(55.370.047)

(6.343)

(1.793.687)

(6.343)

(1.793.687)

Resultado financeiro líquido
Subvenções e doações

18

Outras receitas operacionais
Total das receitas

DESPESAS OPERACIONAIS
Salários e encargos sociais
Materiais e medicamentos
Despesas de contribuições sociais federais - Renúncia Fiscal

17

Multas e juros de parcelamentos de impostos e contribuições
Despesas de depreciação
Impostos e taxas
Despesas com Convênios de Ensino, Pesquisa e Extensão

15

Despesas de projetos
Total das despesas

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS
Bens do ativo imobilizado transferidos para a UFTM

19

DÉFICIT DO EXERCÍCIO

(3.050.492)

As notas explicativas são partes integrantes desta demonstração

(780.965)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012
(Em reais)
31.12.2013
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADE OPERACIONAIS
Déficit do exercício
Mais :
Depreciação do imobilizado

31.12.2012

(3.050.492)

(780.965)

183.334
6.343
(2.860.815)

412.961
1.793.687
1.425.683

3.294.280
378.545

(2.374.165)
(255.943)

(831.302)
186.943
(2.554.878)
15.665
(226.163)
-2.597.725

(588.940)
154.142
2.237.470
5.214
(480.999)
122.462

-

(15.438)
(15.438)

(2.597.725)

107.024

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

4.731.161

4.624.137

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício

2.133.436

4.731.161

Resultado baixa de bens patrimoniais
Valor líquido bens do ativo imobilizado transferidos para a UFTM
(Aumento) redução de ativos
Aplicações financeiras vinculadas a Convênios
Contas a receber da UFTM
Adiantamentos a fornecedores e outras contas a receber
Aumento (redução) de passivos
Fornecedores de MAT/MED
Salários e encargos trabalhistas
Convênios em andamento
Outras contas a pagar
Outras contas a pagar de longo prazo
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisição de imobilizado
Caixa líquido usado nas atividades de investimento

Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa

As notas explicativas são partes integrantes desta demonstração

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012
(Em reais)
31.12.2013

31.12.2012

(3.050.492)

(780.965)

183.334
6.343
(2.860.815)

412.961
1.793.687
1.425.683

3.294.280
378.545

(2.374.165)
(255.943)

(831.302)
186.943
(2.554.878)
15.665
(226.163)
-2.597.725

(588.940)
154.142
2.237.470
5.214
(480.999)
122.462

-

(15.438)
(15.438)

(2.597.725)
4.731.161
2.133.436

107.024
4.624.137
4.731.161

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADE OPERACIONAIS
Déficit do exercício
Mais :
Depreciação do imobilizado
Resultado baixa de bens patrimoniais
Valor líquido bens do ativo imobilizado transferidos para a UFTM
(Aumento) redução de ativos
Aplicações financeiras vinculadas a Convênios
Contas a receber da UFTM
Adiantamentos a fornecedores e outras contas a receber
Aumento (redução) de passivos
Fornecedores de MAT/MED
Salários e encargos trabalhistas
Convênios em andamento
Outras contas a pagar
Outras contas a pagar de longo prazo
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisição de imobilizado
Caixa líquido usado nas atividades de investimento
Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício

As notas explicativas são partes integrantes desta demonstração

NOTAS EXPLICATIVAS ENCERRADAS EM DEZEMBRO DE 2013.
1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba - FUNEPU foi criada no ano de
1982, por um grupo de docentes da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro – FMTM. A
faculdade foi transformada em Universidade pela Lei nº. 11.152, de 29 de julho de 2005.
A FUNEPU é uma fundação de natureza privada, sem fins lucrativos, com
autonomia administrativa e financeira. Sua principal função é apoiar a Universidade Federal do
Triângulo Mineiro em seus Projetos.
É considerada de utilidade pública a nível federal e municipal. É credenciada no
Ministério da Educação e no Ministério da Ciência e Tecnologia como fundação de apoio. No dia 22
de setembro de 2005 obteve o registro no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS e
recebeu o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, ficando isenta do
recolhimento das contribuições patronais devidas ao INSS.
Foi firmado um TAC entre a UFTM e o Ministério Público Federal que alterou
os procedimentos nas relações da FUNEPU e o Hospital de Clínicas da UFTM. As compras de
materiais e medicamentos, que eram realizadas pela FUNEPU, passaram a ser realizadas
diretamente pelo Hospital de Clínicas. Ficou sob a responsabilidade da FUNEPU apenas a área
de pessoal os contratos em andamento e as entregas já programadas. O valor dos repasses de
recursos do Hospital de Clínicas para a FUNEPU foi reduzido ao valor necessário para a
cobertura dos serviços prestados.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de
acordo com a ITG – 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros, aprovada pelo Conselho Federal
de Contabilidade por meio da Resolução nº. 1.409/2012.
Para a adoção inicial da ITG – 2002 o valor dos bens imóveis do ativo imobilizado
(Edificações e Terrenos) foram atualizados (deemed cost), retroativamente a 01.01.2012. Para os
demais ativos a diretoria da FUNEPU entende que não SER necessário nenhum ajuste.
Como entidade beneficente de assistência social a FUNEPU observa o que dispõe
a Lei nº. 12.101/09, o Decreto nº. 7.237/10, as orientações do Ministério da Saúde e demais
disposições legais.
3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1. As receitas e despesas são reconhecidas conforme o período de competência.
3.2. Os valores do ativo circulante e realizável a longo prazo são demonstrados pelo seu valor de
realização e atualizados até a data do balanço, quando aplicável.
3.3.. As obrigações - passivo circulante e não circulante - são demonstradas pelos valores
conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos encargos financeiros
incorridos. As provisões são registradas tendo como base a estimativa de risco julgada
adequada pela administração da entidade ( Nota 8).
4. DISPONIBILIDADES – BANCOS C/ MOVIMENTO
Bancos conta movimento representam depósitos bancários à vista.
5. BANCOS CONTAS VINCULADAS
Correspondente a recursos recebidos de Convênios para o desenvolvimento de cursos e projetos de
pesquisas.
6. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
VINCULADAS
Correspondem a aplicações de recursos próprios e recursos de Convênios. As aplicações financeiras
vinculadas aos Convênios de Estudo e Pesquisa são substancialmente cadernetas de poupança.
Estão devidamente atualizadas até a data do balanço.
7. CONTAS A RECEBER
As contas a receber estão registradas pelos valores de realização. Referem-se a direitos a receber da
UFTM e saldos remanescentes de pacientes atendidos ou internados pelo Hospital de Clínicas da
UFTM e antiga Clínica Civil. Não foi constituída provisão para eventuais perdas no recebimento.
8. ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
Valor corresponde a adiantamentos e depósitos para a importação de materiais para uso nas

pesquisas.
9. OUTROS ATIVOS CIRCULANTES
Valor correspondente a adiantamentos e gastos realizados com estudos e pesquisas patrocinados
pela FUNEPU.
10. FATURAS A RECEBER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
O valor a receber da Prefeitura Municipal de Uberaba, registrado no ativo realizável a longo prazo,
corresponde a acerto de contas anteriores a 1999 com a Secretaria Municipal de Saúde de Uberaba,
reconhecido pela Prefeitura como Precatório, portanto sem data definida para pagamento. A diretoria
entende que esse valor não deve ser atualizado.
11. IMOBILIZADO
Os bens do ativo imobilizado são incorporados pelo valor de aquisição mais os gastos necessários
para deixá-los em condições de uso.
A FUNEPU adotou no exercício de 2012 os procedimentos contábeis estabelecidos na ITG 2002 –
Entidade sem Finalidade de Lucros, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade por meio da
Resolução nº. 1.409/2012. O valor dos bens imóveis (edificações e terrenos) foram atualizados
(deemed cost), observando-se as orientações da ITG 10 – Interpretação sobre a aplicação inicial do
Ajuste de Avaliação Patrimonial ao Ativo Imobilizado e à Propriedade para Investimentos, aprovada
pela Resolução CFC nº. 1.236/09. Esse procedimento gerou uma mais valia em 2012 no valor de R$
9.524.597, cuja contrapartida foi registrada como Ajuste de Avaliação Patrimonial, no Patrimônio
Líquido. A vida útil remanescente das edificações foi estimada em setenta (70) ) anos para efeito do
reconhecimento da depreciação.
A diretoria da FUNEPU entende não ser necessário nenhum ajuste para os demais bens e que as
taxas para cálculo da depreciação estão adequadas à realidade da FUNEPU.
MOVIMENTAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO EM 2013
31/12/2012

Adições

(Baixas)

31/12/2013

IMOBILIZADO
IMÓVEIS
Imóveis em uso

5.252.500

-

-

5.252.500

Terrenos

5.838.101

-

-

5.838.101

Imobilização - imóveis de terceiros

2.129.133

-

-

2.129.133

13.219.734

-

-

-

-

BENS MÓVEIS

13.219.734

Móveis e utensílios

217.429

-

(8.276,50)

209.153

Máquinas e equipamentos

363.589

219,00

(3.332,00)

360.476

Computadores e periféricos

294.191

3.888,00

(9.734,09)

288.345

Aparelhos médicos

641.242

-

(3.060,00)

638.182

Veículos
Equipamentos dados em comodato
Biblioteca

24.560

-

-

24.560

792.883

-

-

792.883

13.837

-

2.347.731

4.107

Subtotal

15.567.465

-

( - ) Depreciação acumulada

-1.325.989

-183.334

Imobilizado líquido

14.241.476

-

(30,00)

13.807

-24.433

2.327.406

15.547.140
18.089

-1.491.234

-

14.055.906

12. FORNECEDORES DE MAT/MED, SERVIÇOS E FORNECEDORES CONSIGNADOS.
As obrigações com fornecedores são provenientes da aquisição de materiais e medicamentos para o
Hospital de Clínicas da UFTM. Somente foram reconhecidos os encargos financeiros para as dívidas
vencidas já renegociadas.
13. SALÁRIOS A PAGAR E ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS
Valor correspondente à folha de pagamento do mês de dezembro e encargos a recolher. A provisão
de férias e seus encargos foram calculados pelo sistema de folha de pagamento, com base no valor
da última folha de salários.
14. SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE
Os saldos dessas contas correspondem ao valor da Notificação de Auditoria n°. 74/1998, realizada
em 07/04/1997, pela Secretaria de Saúde. Trata-se de diferença verificada no faturamento do SUS,
cuja devolução está sendo realizada de forma parcelada, restando, ainda 79(setenta e nove)
parcelas. A posição atualizada do débito é a seguinte:
2013
2012
Parcelas de curto prazo
Parcelas de longo prazo

301.826
779.716
1.081.542

285.317
1.022.387
1.307.704

15. CONVÊNIOS EM ANDAMENTO
O saldo desta conta corresponde a recursos recebidos de associações, universidades, órgãos
públicos e privados, nacionais e estrangeiros, para desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa
e extensão na UFTM. Os valores recebidos são mantidos, principalmente, nas Aplicações Financeiras
Vinculadas, apresentadas no ativo circulante. Os desembolsos ocorrem quando da realização dos
gastos com os projetos. É mantido o controle contábil individual por Convênio.
O valor realizado no exercício é apresentado na Demonstração do Superávit/Déficit do Exercício.
16. AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (Deemed Cost)
A FUNEPU adotou no exercício de 2012 os procedimentos contábeis estabelecidos na ITG 2002 –
Entidade sem Finalidade de Lucros, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade por meio da
Resolução nº. 1.409/2012. O valor dos bens imóveis (edificações e terrenos) foram atualizados
(deemed cost), observando-se as orientações da ITG 10 – Interpretação sobre a aplicação inicial do
Ajuste de Avaliação Patrimonial ao Ativo Imobilizado e à Propriedade para Investimentos, aprovada
pela Resolução CFC nº. 1.236/09. Esse procedimento gerou uma mais valia no valor de R$
9.524.597, cuja contrapartida foi registrada como Ajuste de Avaliação Patrimonial, no Patrimônio
Líquido.
17. ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS
Como entidade beneficente sem fins lucrativos, a FUNEPU é imune do pagamento do Imposto de
Renda, na forma da legislação aplicável, condicionada ao cumprimento das obrigações acessórias
estabelecidas na legislação tributária. Possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social – CEBAS. Está vinculada ao Ministério da Saúde. Está isenta da obrigatoriedade de recolher a
contribuição patronal devida ao INSS, incidente sobre a folha de pagamento e contribuintes
individuais e a da COFINS, calculada com a alíquota de 3% sobre as receitas da atividade fim, nos
termos da Lei nº. 12.101/09 e legislação anterior. Os valores relativos às isenções das contribuições
sociais são contabilizados como se devidos fossem. Em 2013 e 2012 são os seguintes:

INSS – folha de pagamento
INSS – prestadores de serviços
COFINS
Total R$

2013
7.212.909
110.607
852.984
8.176.500

2012
6.535.062
110.963
1.065.816
7.711.841

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por entender improcedente a concessão do CEBAS, está
questionando, em processo administrativo, a decisão do CNAS. A Diretoria da FUNEPU, com apoio
do seu Departamento Jurídico, já tomou as providências necessárias para preservar os direitos da
entidade e são de opinião que a decisão será favorável à FUNEPU.

18. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES
A FUNEPU recebeu, durante o exercício, doações e subvenções da CEMIG no valor de R$2.466.
19. SEGUROS
Os bens móveis propriedade da FUNEPU são segurados pela Seguradora CIA de Seguros Aliança do
Brasil através do Banco do Brasil S/A, em valores considerados adequados pela sua diretoria.
Uberaba (MG), 31 de dezembro de 2013.
FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA – FUNEPU
Prof. João Ulisses Ribeiro
Presidente
CPF: 240.417.696-04

ADM.Ronaldo Jose dos Santos
Diretor Administrativo
CPF: 878.532.648-87

Kéila Cristina Telles Furtado
Contador - CRC 048.068/MG.
CPF: 630.053.106-63

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
lmos. Senhores
Conselheiros e Administradores da
FUNEPU – Fundação de Ensino e
Pesquisa de Uberaba
Uberaba – MG
Examinamos as Demonstrações Financeiras do FUNEPU – Fundação de Ensino e Pesquisa de
Uberaba, que compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2013, e as respectivas
Demonstrações de Superavit/Déficit do Exercício, das Mutações do Patrimônio Social e a
Demonstração do Fluxo de Caixa, para o exercício findo naquela 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 de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às
entidades sem fins lucrativos, 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.
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 pelos auditores e que a
auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as
demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a
respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de
distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou
erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Entidade para planejar os
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de 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 de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião.
Base Opinião Com Ressalva
A Entidade não realizou o teste de recuperabilidade dos ativos que podem ter
sofrido desvalorização como: ativos a receber no longo prazo que totalizam o valor de R$ 1,3 milhões
relativos a precatórios emitidos pela Prefeitura Municipal de Uberaba e; ativos pendentes de
recebimento a mais de 180 dias, no valor de R$ 436 mil, conforme determina o item 9 da NBC TG 01.

Opinião Com Ressalva
Em nossa opinião, exceto pelos assuntos contidos no parágrafo “Base Opinião com Ressalva”, as
demonstrações financeiras anteriormente referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da FUNEPU – Fundação de Ensino e
Pesquisa de Uberaba, em 31 de dezembro de 2013, o desempenho de suas operações, as mutações
de seu patrimônio social e os seus fluxos de caixa, para o exercício findo naquela data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Ênfase
A UFTM Assinou dois Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) com o
Ministério Público Federal, este procedimento alterou as relações da FUNEPU e o Hospital de
Clínicas da UFTM. O valor dos repasses foram reduzidos ao valor necessário para a cobertura
dos serviços prestados.
Belo Horizonte, 18 de março de 2014.
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