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RELAT6RIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRACOES
FINANCEIRAS

Aos
Diretores(as) e Conselheiros(as) da
Associaeao Unificada de Recuperagao e Apoio -AURA
Belo Horizonte - MG

OPINIAO

Examinamos as demonstra¢es financeiras da Associagao Unificada de Recuperagao e Apoio AURA ("Entidade"), que compreendem o balango patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as

respectivas demonstrae6es do resultado, das mutae6es do patrim6nio social e dos fluxos de
caixa para o exercicio findo nessa data, bern como as correspondentes notas explicativas,
incluindo o resumo das principais politicas confabeis.

Em nossa opiniao, as demonstrag6es financeiras acima referidas apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posigao patrimonial e financeira da Associagao Unificada de
Recuperagao e Apoio -AURA em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operag6es
e os seus fluxos de caixa para o exercicjo findo nessa data, de acordo com as pfaticas
contabeis adotadas no Brasil.
BASE PARA OPINIAO

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e intemacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estao descritas na
secao a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrag6es
contabeis". Somos independentes em relaeao a entidade, de acordo com os principios 6ticos
relevantes previstos no C6digo de Etica Profissional do Contador e nas normas profissionais
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais
responsabilidades 6ticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidencia de
auditoria obtida 6 suficiente e apropriada para fundamentar nossa opiniao.
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ENFASE

Convenio celebrado com o Estado de Minas Gerais por meio da Secretaria de Estado de Sat]de

Sem ressalvar nossa opiniao, chamamos atengao para a nota explicativa 24 as demonstrag6es
contabeis, que menciona que a Associaeao Unificada de Recuperagao e Apoio -AURA
celebrou o Convenio 558/2010 com o Estado de Minas Gerais por meio da SEDESE Secretaria de Estado de Trabalho e DesenvoMmento Social, cujo objeto e a transferencia de
recursos pdblicos da Administragao Priblica Estadual para Construgao da nova Casa de Apoie
da Entidade. 0 valor do referido Convenio perfaz o montante de R$ 2.000.000.
A prestacao de contas do Convenio foi realizada no exercicio de 2016 e esta sob analise da
SEDESE. A administraeao entende que foram atendidos os requisitos para aquisigao das
compras para a obra, conforme contrato celebrado, entretanto nao 6 possivel quantificar o
montante que porventura venha a ser questienado e consequentemente requerida a devolucao
de recursos.

A solugao desta questao esta na dependencia da analise da Prestaeao de Contas pela
SEDESE. A administraeao afirma nao ter ctencia do resultado desta analise ate a data de
emissao deste relatorio.

OUTROS ASSUNTOS

Auditoria dos valores correspondentes ao exercicio anterior

Os valores correspondentes ao exercicio findo em 31 de dezembro de 2016, apresentados para
fins de comparaeao, foram por n6s auditados, cujo relat6rio emitido em 03 de marap de 2017,
continha 6nfase relacionado ao mesmo assunto citado no pafagrafo anterior.
RESPONSABILIADES DA ADMINISTRACAO E DA GOVERNANCA PELAS
DEMONSTRACOES CONTABEIS

A administragao e responsavel pela elaboragao e adequada apresentagao das demonstrae6es
contabeis de acordo com as praticas contabeis adotadas no Brasil e pelos controles intemos
que ela determinou como necessarios para permitir a elaboragao de demonstrag6es contabeis
livres de distorgao relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboracao das demonstrag6es contabeis, a administracao e responsavel pela avaliagao da
capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicavel, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contabil na elaboraeao
das demonstrae6es contabeis, a nao ser que a administragao pretenda liquidar a Entidade ou
cessar suas operae6es, ou nao tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento

das operag6es.
Os responsaveis pela governanea da Entidade sao aqueles com responsabilidade pela
supervisao do processo de elaboracao das demonstrag6es contabeis.
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RESPONSABILIDADES DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRAQOES
CONTABEIS

Nossos objetivos sao obter seguranpe razoavel de que as demonstrae6es contabeis, tomadas
em conjunto, estao livres de distorcao relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro, e emitir relat6rio de auditoria contendo nossa opiniao. Seguranea razoavel 6 urn alto nivel
de seguranea, mas nao uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e intemacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distong6es relevantes
existentes. As distong6es podem ser decorrientes de fraude ou erro e sao consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conj.unto, possam influenciar, dentro de uma
perspectiva razoavel, as decis6es econ6micas dos usuarios tomadas com base nas referidas
demonstrag6es contabeis.
Coma 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. Alem disso:
•

ldentificamos e avaliamos os riscos de distongao relevante nas demonstrag6es confabeis,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bern como obtemos evidencia de
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opiniao. 0 risco de nao deteccao
de distorcao relevante resultante de fraude 6 maior do que o proveniente de erro, ja que a
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificagao, omissao ou
representag6es falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles intemos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstancias, mas nao com o objetivo de
expressarmos opiniao sobre a eficacia dos controles intemos da companhia.
• Avaljamos a adequaeao das politicas confabeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contabeis e respectivas divulgae6es feitas pela administracao.

• Concluimos sobre a adequagao do uso, pela administracao, da base contabil de
continuidade operacional e, com base nas evidencias de auditoria obtidas, se existe uma
incerteza relevante em relagao a eventos ou condie6es que possam levantar dt]vida
significativa em relacao a capacidade de continuidade operacional da companhia. Se
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar ateneao em nosso relat6rio de
auditoria para as respectivas divulgag6es nas demonstrag6es contabeis ou incluir
modificaGao em nossa opiniao, se as divutoae6es forem inadequadas. Nossas conclus6es
estao fundamentadas nas evidencias de auditoria obtidas ate a data de nosso relat6rio.
Todavia, eventos ou condie6es futuras podem levar a Companhia a nao mais se manter em
continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentaeao geral, a estrutura e o contetldo das demonstrag6es contabeis,
inclusive as divulga96es e se as demonstra?6es contabeis representam as correspondentes
transag6es e os eventos de maneira compativel com o objetivo de apresentaeao adequada.
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• Obtemos evidencia de auditoria apropriada e suficiente referente as informag6es financeiras
da entidade ou atividade de neg6cio para expressar uma opiniao sobre as demonstrae6es
contabeis. Somos responsaveis pela direeao, supervisao e desempenho da auditoria e,
consequentemente, pela opiniao de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsaveis pela governanga a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da epoca da auditoria e das constatag6es significativas de auditoria,
inclusive as eventuais deficiencias significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos.

Contagem,14 de marap de 2018

Rodrigo Vilela de Freitas
S6cio-contador
CRC MG 082650/0-4
0MNO Auditores lndependentes
CRC MG 008645/0
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ASSOCIACAO UNIFICADA DE RECuPERACAO E APOIO -AURA
DEMONSTRACAO DO RESuLTADO PARA 0 EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

(Valores expressos em reais)
Nota Explicatwa

RECEITA OPERACIONAL LiQUIDA

17

cusTOs DA OpERAeAO

18

31/12#017

3.339.480
(1.760.367)
1.579.113

SUPERAVIT BRUTO

31/12#016

3.195.832
(1.368.812)
1.827.020

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS

Despesas gerais e administratwas
Outras receitas (despesas) operacionais
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras

19

(903.815)

(824.200)

@79.087)
28.075

(39.937)
20.187

(125.634)
(1280.461)

SUPERAVIT DO EXERCICIO
As nctas explieativas sao parte integrante das demonstrao6es financeiras.

298.652

029.931 )
(1.173.881)

653.139

exD

6.030.515

3.260.0 0

653.139

3.260,0 0

Su

298.652

653.139

ASSOCIACAO UNIFICADA DE RECuPERACAO E APOIO -AURA
DEMONSTRACAO DOS FLuXOS DE CAIXA PARA 0 EXERcicIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

(Valores expressos em reais
31/12#017

31/12Q016

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Supefavit do exerclcio

653.139

Deprecjaeao e amortiza?ao
Provisao de juros sobre empr6stimos
Provisao de Devolu?ao de Convenio

131 .339

Resultado ajustado
Variagao nos ativos e passivos operacionais
Adiantamento a fornecedores
Tributos a recuperar
outros creditos
Fornecedores
lmpostos a recolher
Salarios e obrigae6es sociais
Parcelamentos
Outras contas a pagar

Caixa liquido gerado (consumido) pelas atividades operacionais

30.980
52.174

634,977

234.265
(3.162)

(8.960)
106.002
3.837
110.187

(35.031)

867.632

84.016
22.123
(32.119)

2.035
(123.729)
41 .448

5.131

(84.000)

412.269

(90226)

1.047.246

777.406

(1.068`479)

(530.036)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Adig6es de atwos imobilizados
Adie6es de propriedade para investimento
Baixa de atwos imobilizado
Baixa de propriedade para investimento
Caixa llquido gerado (consumido) pelas atividades de investimento

10.773
(1.057.706)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagto empr6stimos com pessoas ligadas

(165.000)

Caha liquido gerado (consumido) pelas atividades de financiamento
AUMENTO (REDUCAO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIRA

Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercicio
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercicio

Aumento (Redu9ao) no caixa e equivalentes
As nctas explicativas sao paite integrante das demonstrag6es financeiras.

(175.460)

460.487
285.027
(175.460)

8.560
(521.476)

ASSOCIACAO UNIFICADA DE RECUPERACA0 E APOIO -AURA
NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS
REFERENTES AOS EXERcicIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

(Valores expressos em reais, exceto quando indicado de outra forma)
1.

CONTEXTO OPERACIONAL

A Associagao Unificada de Recuperagao e Apoio -AURA ("Associacao") e uma organizagao
nao governamental sem fins lucrativos, oriada no ano de 1998 e qualificada como entidade
com titulo de utilidade pdblica em ambito municipal, estadual e federal. A Associagao possui
registro e certificado de entidade beneficente de assistencia social emitido pelo Conselho
Nacional de Assistencia Social - CNAS. A Associagao tern como objetivo global a
assistencia na recuperagao e apoio a criangas e adolescentes portadores de cancer e seus
familiares. Na realizagao de seus projetos mantem parcerias com governos municipais,
empresas privadas e com a sociedade civil organizada.

2.

APRESENTACAO E ELABORACAO DAS DEMONSTRAC6ES FINANCEIRAS

2.1 DECLARAeAO DE cONFORMiDADE

As demonstrag6es financeiras sao elaboradas de acordo com os principios e normas
contabeis emanados do conselho Federal de Contabilidade lTG 2002/2012 -entidades sem
finalidade de lucros, aprovadas pela Resolueao CFC 1.409/2012 e alterag6es posteriores do
Conselho Federal de Contabilidade, incluindo no que aplicavel as alterae6es introduzidas
pela Lei 11.638/07.

2.2 USO DE ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS

As demonstrag6es financeiras foram elaboradas de acordo com diversas bases de avaliagao
utilizadas nas estimativas contabeis. As estimativas contabeis envolvidas na preparaeao das
demonstrag6es financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no
julgamento da Administragao para determinaeao do valor adequado a ser registrado nas
demonstrag6es financeiras. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premjssas
incluem a seleeao de vidas dteis do ativo imobilizado e de sua recuperabilidade nas
operag6es, avaliagao dos ativos financeiros pelo valor justo e pelo metodo de ajuste a valor
presente, assim como analise dos demais riscos para determinagao de outras provisoes,
inclusive para contingencias.

A liquidagao das transae6es envolvendo essas estimativas podefa resultar em valores
significativamente divergentes dos registrados nas demonstrae6es financeiras, devido ao
tratamento probabilistico inerente ao processo de estimativa. A Entidade revisa suas
estimativas e premissas periodicamente, num periodo nao superior a urn ano.
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2.3 MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTACAO

As demonstrag6es financeiras sao apresentadas em Real, moeda funcional definida pela
administraeao da Entidade. Todas as informag6es financeiras foram arredondadas na casa
dos centavos, exceto quando indicado de outra forma.

2.4 DATA DE APROVACAO DAS DEMONSTRAC6ES FINANCEIRAS

As demonstrae6es financeiras foram aprovadas pela administragao em 09 de mango de
2018.

3.

PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS

a.

Caixa e eauivalentes de caixa

Os equivalentes de caixa sao mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa
de ourto prazo, e nao para investimento ou outros fins. A Entidade considera equivalentes de
caixa as aplicag6es financeiras que sejam de conversibilidade imediata em urn montante
conhecido de cajxa e que sao sujeitas a urn insisnifiicante risco de mudanpe de valor. Per
conseguinte, urn investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de cair{a quando
tern vencimento de ourto prazo, por exemplo, tres meses ou menos, a contar da data da
contratagao. Os riscos de mercado envolvendo essas aplieae6es sao insisnificantes.

b.

Demais ativos ciroulantes e nao circulantes

Apresentados aos valores de ousto ou realkaeao, dos dois o menor, incluindo, quando
aplicavel, os rendimentos e as variae6es monetarias auferidas.

c.

ProDrfedade Dara lnvestimento

A propriedade para investimento 6 mantida para valorizagao e sao mensuradas ao valerjusto.
0 valorjusto da propriedade para investimento, e apurado por meio de Laudo de Avaliagao por
perito independente, com base nas avalfae6es de mercado.
A propriedade para investimento 6 baixada ap6s a alienagao ou quando esta 6
permanentemente retirada de uso e nao ha beneficies econ6micos futuros resultantes da
alienagao, quando aplicavel. Quaiduer ganho ou perda resultante da baixa do im6vel 6
reconhecido no resultado do exercicio em que o im6vel e baixado.

ASSOCIACAO UNIFICADA DE RECUPERACAO E APOIO -AURA

d.

Imobilizado

0 ativo imobilizade esta demonstrate pelo ousto de aquisieao e/ou construeao, deduzido de
depreciagao aoumulada e perdas ao valor recuperavel (impairment), se houver. A
depreciagao de bens do imobilizado e calculada pelo m6todo linear que leva em
consideragao a vida t]tiLecon6mica desses bens. Custos subsequentes sao incorporados ao
valor residual do imobilizado ou reconhecides como item especifiico, conforme apropriado,
somente se os beneficios econ6micos futuros associados a esses itens forem provaveis e os
valores puderem ser mensurados de forma confiavel. 0 saldo residual do item substituido 6
baixado. Demais reparos e manuteng6es sat) reconhecidos diretamente no resultade do
exercicio quando incorridos. 0 valor residual e a vida tltil econ6mica estimada dos hens sao
revisados e ajustados, se necessario, na data de encerramento de cada exeroicio.
e.

EmDrdstimos

Sao reconhecidos inicialmente pelo valor justo, no reconhecimento dos recursos. Em
seguida passam a ser mensurades pelo ousto amortizado, isto e, acrescidos de variagao
monefaria e dos respectivos encargos financeiros ate as datas dos balanaps, conforme os
termos definidos contratualmente, utilizando o metodo de juros efetivos.

f.

Provisdes

Uma provisao 6 conetituida, em fungao de evento passado, se houver uma obrigagao legal
ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiavel, e e provavel que urn recurso
econ6mico seja exigido para lit]uidar a obrisagao.
9.

Demais passivos droulantes e nao ciroulantes

Sao demonstrados pelos valores conhecidos ou exigiveis, acrescidos, quando aplicavel, dos
respectivos encargos e variag6es monetarias incorridas de acordo com os contratos
visentes.
h.

Resultado

As receitas e as despesas sao registradas conforme o periodo de competencia. Uma receita
nao e reconhecida se ha uma incerteza significativa na sua realizaeao.
i.

Uso de estimativas

A preparagao das demonstrae6es financeiras requer o uso, pela Administraeao da Entidade,
de estimativas e premissas que afetam os saldos ativos e passivos e outras transae6es.
Sendo assim, nas demonstrag6es financeiras, sao incluidas diversas estimativas referentes
a ajustes a valor presente, provisao para oreditos de lit]uidagao duvidosa, vida titil do ativo
imobilizado e provisoes necessarias para passivos contingentes, para caleular projeg6es a
tim de determinar a recuperagao de saldos do imobilizado, intangivel, bern como a
determinagao de provisao para imposto de renda. Como o jutoamento da Administraeao
envoive a determinaeao de estimativas refacionadas a probabilidade de eventos futuros, os
resultados reais eventualmente podem divergir dessas estimativas.
3
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4.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os saldos de caixa e equivalentes de caixa sao como segue:
31/12/2017

Caixa
Bancos
Cheques a compensar
Aplicae6es financeiras (a) \ (b)

31/12/2016

12.303

3.661

599

1.062
3. 534

272.125

452.230

285. 027

460. 487

a)

As aplicag6es financeiras sao consideradas como equivalente de caixa por serem de liquidez
imediata e nao apresentam risco de perda de valor significativo no momento de seu resgate.

b)

Do total do saldo de aplicae6es financeiras em 31 de dezembro de 2017, o valor de R$
57.432 refere-se aos saldos remanescentes de recursos disponibilizado pelo Estado por
meio dos convenios "Suporte Educacional- Escola" e "Transportando Vidas"

5.

ADIANTAMENTOS

A posigao dos adiantamentos em 31 de dezembro de 2017 estava assim representada:

31/12/2017

Adiantamento a fomecedores (a)
Adiantamento a funcionarios

31/12/2016

35.768
12.391

274.118
8.307

48.159

282.425

a) Os serviaps referente ao adiantamento realizado ao fomecedor foram devidamente
realizados na obra da sede da Entidade. Entretanto, nao foram emitidos os documentos
fiscais para a adequada comprovagao perante os 6rgaos fiscalizadores competentes. A
Entidade vein requerendo a emissao desses documentos via judicial e aguarda a decisao
para a devida baixa dos referidos recursos.
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6.

TRIBUTOS A RECUPERARI COMPENSAR

Os saldos de tributos a compensar esfao assim compostos:
31 /12/2017

8.872

lRRF sobre aplicag6es financeiras

7.

31/12/2016
5.710

DEP6SITOSJUDICIAIS

Os saldos de dep6sitos judiciais correspondem ao dep6sito recursal de natureza trabalhista
contra a Entidade. No exercicio de 2018 houve o julgamento do pleito a favor da Associagao
Unificada de Recuperaeao e Apoio e respectivo resgate do valor:
31/12/2017

Dep6sitos judiciais

8,

31/12/2016

8.960

PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO

Em 17 de abril de 2001 a Prefeitura Municipal de Juatuba -MG doou terreno para a
Entidade cujo objeto era exclusivamente a construcao de urn hospital voltado para o
tratamento de criangas portadoras de cancer, denominado Hosp;.fa/ do Cancer /nfanf/./ de
M/.nas Gera/.s, conforme Lei n° 436, de 5 de janeiro de 2001.

Com a construgao do hospital em andamento a Prefeitura Municipal de Juatuba - MG
entendeu que a Entidade nao atendeu os prazos acordados para conclusao da obra e inicio
das atividades e impetrou com o processo n° 0171969-48.2007.8.13.0407 cujo objetivo era

reaver o terreno doado a entjdade.
Por decisao judicial de abril de 2014, foi desmembrado o terreno sendo dividido em glebas
ficando parte para a entidade e parte para a prefeitura de Juatuba - MG. Assim a entidade
tomou posse do teITeno e da construgao que estava sendo construida. Ainda no exercicio de
2014, por decisao dos conselheiros em Assembleia Geral, foi definida a futura negociaQao do
terreno e suas respectivas edifica?6es.

Esta propriedade para investimento foi avaliada pelo seu valor justo conforme Laudo de
Avaliaeao Patrimonial realizada por perito independente conforme premissas de mercado.
No exercicio de 2017 o perito independente formalizou documento que consta inalterado os
valores de mercado do terreno e edificag6es em comparagao com 2016.
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0 saldo referente a propriedade para investimento estao assim compostos:
31 / 12/2017

Terreno Gleba 04 -AI
Terreno Gleba 04 - A2
Edifica?6es

1.224.308

1.224.308

2.175.692

2.175.692

2.910.000

2.910.000

6.310,000

9.

31/12/2016

6.310.000

IMOBILIZADO

0 ativo imobilizado em 31 de dezembro de 2017 e composto por bens que contribuem para a
realizaeao do objeto social da Entidade e esta demonstrado como segue:

Decri§ao
M6veis e Utensilios
Velculos
Computadores e perifericos
Maquinas e equipamentos
Edificae8es
Imobilizado em andamento
Outras lmobiliza96es

Taxa de

Saldo em

Deprecia§ao

31/12/2016

10% a.a.
20% a.a.

398.963
164.000

20% a.a.
20% a.a.
25% a.a.

113.048
63.677

10% a.a,

(-) Deprec. M6veis e Utensilios
(-) Deprec. Velculos
(-) Deprec. Computadores
(-) Deprec.Maquinas e equipamentos
(-) Deprec.Outras lmobjlizag6es
(-) Deprec. Edificag6es

Saldo em
Baixas

(658)

Adig6es

426.278

50.151

214.151

3.117

115.507

3.775

4.146.018

(10.115)

5.848
4.891.653

(10.773)

(137.034)

(164.000)
(104.509)
(29.326)
(4.093)

31/12/2017

27.315

984.121

67.452
4.135.903

5.120.024

(4.135.903)

1.068.479

5.848
5.949.259

(40.885)

(177.919)

(164.000)

(438.962)

4.452.591

Transferencia

(10. 773)

(11.459)

(115.968)

(6.603)
(585)

(35.929)
(4.678)

(173.102)

(173.102)

(232.634)

(671.696)

836.845

5.277.663

