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 FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR CHOPIN TAVARES DE LIMA

 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS DA  ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 - CONSOLIDADO

(Em Reais)

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL
A FURP é uma entidade civil instituída pela Lei Estadual nº 10.071/68 e
tem por objetivo, preponderantemente, fabricar medicamentos e produtos
afins e fornecê-los a órgãos de saúde pública e de assistência médica e
social à população, tendo seus atos constitutivos arquivados na Rua
Endres,  35, bairro Itapegica, município de Guarulhos - SP.
NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações Contábeis foram elaboradas e são apresentadas em
conformidade com as Leis nº 11.638/07 e 11.941/09.
NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas das demonstrações contábeis
são as seguintes:
- Apuração de resultado - O resultado é apurado pelo regime de competência
de exercícios, exceto os valores provenientes do Programa Estadual de
Assistência Farmacêutica Básica - Secretaria da Saúde do Estado de São
Paulo, que são reconhecidos apenas quando do recebimento.
- Ativos e passivos circulantes - Demonstrados por valores conhecidos
ou calculáveis, incluindo os rendimentos, encargos e as variações
monetárias, quando aplicável, constituídas as provisões necessárias
para ajustar determinados ativos ao seu valor de realização provável.
- Aplicações financeiras - Demonstradas ao custo acrescido dos
rendimentos, auferidos até a data das demonstrações contábeis apropriados
ao resultado.
- Caixa e equivalentes de caixa - 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.
- Estoques - Demonstrados ao custo médio de aquisição ou de produção,
reduzidos por uma provisão para perda provável, basicamente calculada
em função do vencimento de seus prazos de validade e de materiais e
produtos rejeitados que não poderão mais serem aproveitados.
- Realizável a longo prazo - Representado por saldos cuja estimativa de
realização ultrapassa doze meses.
- Imobilizado - Os bens do ativo imobilizado são demonstrados pelo valor
de custo de aquisição ou de construção. A depreciação é calculada pelo
método linear que leva em consideração a estimativa de vida-útil de cada
classe de bens.
- Provisão fiscal, previdenciária e trabalhista

Constituída em montante considerado suficiente para atender
eventuais contingências trabalhistas e tributárias, tendo como base as
causas consideradas pelos Assessores Jurídicos como "prováveis".

NOTA 4 - CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

ATIVO CIRCULANTE 2011 2010
Valores referentes a contratos com
. Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
   - Diretorias Regionais e
      Dependentes do Tesouro 3.841.685,16 3.804.064,31
. Prefeituras Municipais 1.943.916,63 4.155.042,04
. Ministério da Saúde 2.320.288,29 14.966.955,36
. Demais Clientes 2.347.115,89 5.064.821,78
Total 10.453.005,97 27.990.883,49
Provisão para Créditos de
 Liquidação Duvidosa (9.282.673,37) (9.325.026,31)
Saldo 1.170.332,60 18.665.857,18

A provisão constituída no exercício de 2011, consignada no ativo circulante
na rubrica "Provisão para créditos de liquidação duvidosa" no valor de R$
9.282.673,37, foi calculada com base nos clientes com atrasos superiores
há 365 dias. A contabilização teve como contrapartida contas de despesas
operacionais (despesas administrativas).

À D.D. SUPERINTENDÊNCIA DA FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO
POPULAR – FURP - GUARULHOS – SP
Examinamos as demonstrações financeiras da FUNDAÇÃO PARA
REMÉDIO POPULAR - FURP, que compreendem o balanço patrimonial
em 31 de dezembro de 2011 e as respectivas demonstrações do resultado,
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos 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 Companhia é responsável
pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 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
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PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES 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 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 Companhia 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 Companhia. 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.
Opinião - Em nossa opinião, as demonstrações financeiras quando lidas
em conjunto com as notas explicativas que as acompanham

NOTA 5 - OUTROS CRÉDITOS 2011 2010
ATIVO CIRCULANTE
Adiantamentos para importações 151.614,81 463.230,31
Adiantamentos a fornecedores 1.020,10 3.000,00
Créditos de funcionários 381.120,39 1.250.375,99
Contas a receber 42.981,62 369.051,48
Total 576.736,92 2.085.657,78
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Depósito Judicial e Penhora 2.364.741,00 2.223.536,90
IPI a recuperar 534.956,95 1.344.499,20
Total      2.899.697,95    3.568.036,10

Créditos de funcionários
Os valores são referentes aos pagamentos de: Antecipação de férias,
adiantamento para auxílio doença e adiantamento de acidente de trabalho.
Depósito Judicial e Penhora
Os valores são referentes aos depósitos efetuados para cada reclamante,
atualizados até 31/12/2011, aguardando decisão judicial.

IPI a Recuperar
Os valores são referentes à crédito de IPI incidentes nas aquisições de
insumos empregados na fabricação de produtos isentos ou tributados à
alíquota "zero".

NOTA 6 - ESTOQUES 2011 2010
Produtos acabados 36.138.684,47 15.065.984,64
Provisão para perdas (531.012,12) 0,00

35.607.672,35 15.065.984,64
Produtos em elaboração 421.469,58 2.076.943,47
Matérias primas e auxiliares 15.499.638,33 23.233.167,66
Provisão para perdas (166.762,14) (238.042,20)

15.332.876,19 22.995.125,46
Sub-total 51.362.018,12 40.138.053,57
Materiais diversos 4.156.396,48 2.970.994,69
Total 55.518.414,60 43.109.048,26

NOTA 7 – IMOBILIZADO

            Tempo de vida útil em anos 2011 2010
Edificações 25 141.707.028,42 42.922.955,93
Máquinas e equipamentos 10 93.018.117,84 48.763.309,87
Móveis e utensílios 10 5.894.620,15 5.292.977,30
Instalações 10 23.415.843,01 10.845.743,01
Instalações - Prédios 10 76.911.526,53 33.191.470,32
Veículos 5 2.470.831,27 2.471.063,61
Ferramentas 5 956.002,87 995.520,33
Equipamentos de informática 5 3.943.058,40 3.877.235,42
Total 348.317.028,49 148.360.275,79
Depreciação acumulada (90.824.514,55) (82.192.065,17)
Saldo 257.492.513,94 66.168.210,62
Terrenos 0,00 120.049,40
Obras em andamento 706.357,63 411.338,98
Obras em américo brasiliense - Furp AMB 0,00 151.810.373,76
Imobilizações em andamento 1.001.651,33 1.001.651,33
Importações em andamento - Furp AMB 0,00 43.477.893,00
Importações em andamento 580.214,74 0,00
Direito de uso de linha telefônica 0,00 47.646,55
Total 259.780.737,64 263.037.163,64

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2011, a FURP avaliou
a revisão da vida útil dos ativos em linha com o ICPC 10 - Interpretação
Sobre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado e à Propriedade para
Investimento dos Pronunciamentos Técnicos CPCs 27, 28, 37 e 43.
No exercício de 2011, os investimentos destinados à construção da
nova unidade fabril de produtos farmacêuticos no município de Américo
Brasiliense foram transferidos para Bens em Operação, anteriormente
registrados em  Imobilizações em Andamento.
Da depreciação / amortização do exercício no valor de R$ 11.479.016,15
a parte correspondente a R$ 8.419.601,23 foi apropriada ao custo dos
produtos vendidos e o restante em despesas administrativas e gerais.

Movimentação do Imobilizado /  31/12/2010 / Aquisições / Baixas / Transfe-
rência  / 31/12/2011 / Imobilizado / 345.229.228,81 / 7.844.928,03 /
(2.389.004,75) / (79.899,90) / 350.605.252,19 / Depreciação / (82.192.065,17)
/ (10.949.599,01) / 2.317.149,63 / 0,00 / (90.824.514,55) / Total / 263.037.163,64
/ (3.104.670,98) / (71.855,12) / (79.899,90) / 259.780.737,64

NOTA 8 – INTANGÍVEIS 2011 2010

Sistemas Aplicativos (software) 4.191.982,41 4.200.736,26
Amortização acumulada (2.542.857,60) (2.164.405,01)
Saldo 1.649.124,81 2.036.331,25
Pesq. e desenv. Produtos (andamento) 4.773.452,16 4.773.452,16
Total 6.422.576,97 6.809.783,41
Movimentação do Intangível / 31/12/2010 / Aquisições / Baixas /
Transferência / 31/12/2011 / Intangível / 1.738.411,71 / 62.310,80 /
(150.964,55) / 2.542.224,45 / 4.191.982,41  / Amortização / (2.164.405,01)
/ (529.417,14) / 150.964,55 0,00 / (2.542.857,60) / Intangível em
andamento / 7.235.776,71 / 0,00 / 0,00 / (2.462.324,55) / 4.773.452,16 /
Total / 6.809.783,41 / (467.106,34) / 0,00 / 79.899,90 / 6.422.576,97

C.N.P.J Nº 43.640.754/0001-19
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO - CONSOLIDADO

(Em Reais)
ATIVO

CIRCULANTE 2011 2010
   Disponibilidades          97.802,53          92.271,09
   Aplicações financeiras    11.923.287,95     3.492.157,30
   Contas a receber de clientes     1.170.332,60    18.665.857,18
   Outros créditos        576.736,92     2.085.657,78
   Estoques    55.518.414,60    43.109.048,26
   Despesas pagas antecipadamente        265.006,71        358.718,52

   69.551.581,31    67.803.710,13
NÃO CIRCULANTE
 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
 Outros Créditos     2.899.697,95     3.568.036,10
 Imobilizado  259.780.737,64  263.037.163,64
 Intangível     6.422.576,97     6.809.783,41

 269.103.012,56  273.414.983,15
TOTAL DO ATIVO  338.654.593,87  341.218.693,28

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO - CONSOLIDADO
(Em Reais)
PASSIVO

CIRCULANTE 2011 2010
   Fornecedores 15.522.499,39 7.221.754,86
   Obrigações de folha de pagamento 1.982.151,86 1.945.333,74
   Férias e encargos                    4.198.343,19 5.029.258,69
   Outras contas a pagar                    7.066.273,18 3.530.412,51

                                          28.769.267,62 17.726.759,80
NÃO-CIRCULANTE
   Fornecedores 145.580,84 129.313,78
   Doações e subv. p/investimentos 86.137.960,26 85.514.818,32
   Provisões fiscais, previd. trabalhistas 19.774.242,24 14.553.829,95

106.057.783,34 100.197.962,05
PATRIMÔNIO SOCIAL
   Fundo patrimonial 120.613.939,09 120.613.939,09
   Doações e subv. p/investimentos  142.074.639,57 142.074.639,57
   Déficit acumulado                  (58.861.035,75) (39.394.607,23)

203.827.542,91 223.293.971,43
TOTAL DO PASSIVO E DO
 PATRIMÔNIO SOCIAL  338.654.593,87 341.218.693,28

DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERÁVIT DOS EXERCÍCIOS
 FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - CONSOLIDADO

 (Em Reais)
2011 2010

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 151.947.254,31 175.280.929,49
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS (94.762.428,37) (107.219.186,28)
SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL 57.184.825,94  68.061.743,21

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
   Com pessoal (24.604.345,93) (25.096.178,79)
   Administrativas e gerais (52.894.269,83) (38.729.365,91)
   Outras receitas (despesas) Operarionais 283.332,36  521.387,30

(77.215.283,40) (63.304.157,40)
DÉFICIT (SUPERÁVIT) ANTES DAS RECEITAS
  E DESPESAS FINANCEIRAS   (20.030.457,46)      4.757.585,81
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS 564.028,94  871.383,75

DÉFICIT (SUPERÁVIT) LÍQUIDO
 DO EXERCÍCIO (19.466.428,52) 5.628.969,56

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - CONSOLIDADO
 (Em Reais)

2011 2010
FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL
   Déficit (Superávit) líquido  (19.466.428,52) 5.628.969,56
   Depreciação / Amortização               11.479.016,15 11.846.673,64
   Valor líquido de bens baixados               71.855,12 6.001,04
VARIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS 24.259.458,17  (9.184.057,00)
   Redução (aumento) ctas a rec.cli 17.495.524,58  (4.706.524,17)
   Redução (aumento) outros créditos 2.177.259,01 (556.503,61)
   Aumento em estoques      (12.409.366,34) (2.608.683,74)
   Redução (aumento) desp antec. 93.711,81  (71.826,79)
   Aumento (redução) em fornecedores   8.317.011,59 (3.474.913,92)
   Aumento em obrig. folha de pagto. 36.818,12  339.301,04
   Redução (aumento) férias encargos (830.915,50) 1.697.783,65
   Aumento provisões fiscais, prev.trab. 5.220.412,29 377.055,17
   Aumento (redução) outras ctas pagar  3.535.860,67 (948.878,49)
   Aumento doações e subvenções inv. 623.141,94 769.133,86
CAIXA LÍQ PROV. ATIV. OPERAC. 16.343.900,92 8.297.587,24

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
  Aquisições de imobilizado (7.844.928,03) (7.111.105,22)
  Aquisições de intangível (62.310,80) (21.461,53)
CAIXA LÍQUIDO  ATIVIDADES INV. (7.907.238,83) (7.132.566,75)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 8.436.662,09 1.165.020,49
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE -
CAIXA  NO INÍCIO DO EXERCÍCIO 3.584.428,39 2.419.407,90
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE -
CAIXA  NO FINAL DO EXERCÍCIO 12.021.090,48 3.584.428,39
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

apresentam adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da FURP em 31 de dezembro de 2011, o desempenho
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Valores Correspondentes ao Exercício Anterior - Os valores correspondentes
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2010, apresentados para fins de
comparação, foram anteriormente por nós auditados, com relatório emitido
em 04 de março de 2011, com o seguinte parágrafo de "Outros Assuntos":
As demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2010
estão sendo apresentadas sem os possíveis reflexos produzidos pela
aplicação do CPCPME conforme autorizado pela Resolução CFC nº 1.325
de 18 de fevereiro de 2011.

 São Paulo, 14 de fevereiro de 2012.
TGB - AUDITORES E CONSULTORES S/S - 2RS003622/O-0-"S" - SP

ROSANGELA PEREIRA PEIXOTO
Contadora 1CRC/RS 065.932/O-7-"S"-SP

Responsável Técnica

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA 9 -  PROVISÃO FISCAL, PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA
31/12/2010 14.553.829,95 / Adições 6.087.881,00 / Baixas (867.468,71) /
31/12/2011 19.774.242,24

NOTA 10 -  DETALHAMENTO DA RECEITA
RECEITA OPERACIONAL BRUTA 2011 2010
 Ministério da Saúde 12.671.212,34 44.383.353,57
 Secretaria da Saúde (Dose Certa) 125.683.311,61 92.485.315,26
 Farmanguinhos 0,00 18.582.431,40
 Prefeituras Municipais / FMS 12.778.672,62 16.211.562,75
 Órgãos Públicos 1.650.724,27 6.040.278,45
 Outras Vendas 229.188,95 263.645,76
Total 153.013.109,79 177.966.587,19
DEDUÇÕES RECEITA OP. BRUTA
 Dev. de mercadorias e abatimentos (1.065.855,48) (2.685.657,70)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 151.947.254,31 175.280.929,49

NOTA 11 –  SEGUROS
Os valores 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.

NOTA 12 –  DESPESAS COM PESSOAL, ADMINISTRATIVAS E GERAIS
Variações relevantes Reais Mil/Pessoal e Encargos//2011/2010/Variação/
Salários/12.080,0/11.676,0/404,0/Contribuição ao INSS/4.079,0/4.430,0/
-352,0/Férias/1.638,0/1.892,0/-254,0/Contribuição ao FGTS/1.432,0/
1.484,0/-51,0/13º Salários/1.198,0/1.116,0/82,0/Demais Despesas/4.177,0/
4.498,0/-321,0/Total/24.604,0/25.096,0/-492,0/Administrativas e Gerais/
2011/2010/Variação/Alugueis/3.810,0/487,0/3.323,0/Fretes/15.360,0/
11.921,0/3.439,0/Segurança e Vigilância/3.815,0/2.080,0/1.735,0/Serviço
de Limpeza/2.247,0/573,0/1.673,0/Despesas com Provisões/6.063,0/
3.046,0/3.017,0/Demais despesas/21.599,0/20.621/978,0/Total/52.894,0/
38.729,0/14.165,0

NOTA 13 - ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS INTERNACIONAIS (IFRS)
CONTÁBEIS E REFLEXOS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E
CONTÁBEIS

A FURP atendeu plenamente às práticas contábeis no que concerne a
convergência e harmonização das normas contábeis brasileiras com o
padrão contábil internacional (International Financial Reporting Standards-
IFRS):CPC 01-Redução ao valor recuperável de ativos Testamos a
recuperabilidade de todos os bens tangíveis do Ativo Imobilizado, de
acordo com o CPC 01, procedendo com os ajustes necessários em
atendimento e observação desta norma. CPC 03 (R2) - Demonstração do
fluxo de caixa A FURP tem adotado tal demonstração desde a sua exigência
pela Lei 11.638/07. CPC 04 - Ativo intangível Testamos a recuperabilidade
de todos os bens intangíveis do Ativo Imobilizado, de acordo com o CPC
04, em atendimento e observação desta norma sem quaisquer necessidades
de ajuste. CPC 12 - Ajuste a valor presente O prazo médio das rubricas
Contas a Receber e Contas a Pagar é inferior a 90 dias e, os preços
praticados para seus efeitos, não possuem juros embutidos, desse modo,
não existe atividade de financiamento de natureza monetária, não sendo
necessário o ajuste a valor presente (AVP). CPC 16 - Estoques
Demonstrados ao custo médio de aquisição ou de produção, reduzidos por
uma provisão para perda provável, basicamente calculada em função do
vencimento de seus prazos de validade e de materiais e produtos rejeitados
que não poderão mais serem aproveitados. CPC 25 - Provisões, passivos
contingentes e ativos contingentes As provisões para contingências foram
reconhecidas de acordo com o disposto nesse pronunciamento conforme
descrito nas NOTAS 03 e 04. CPC 27 - Ativo imobilizado Foram feitos os
ajustes necessários em atendimento e observação desta norma. ICPC 10
- Interpretação sobre aplicação inicial ao ativo imobilizado do pronunciamento
técnico CPC 27 ativo imobilizado Foram feitos os ajustes necessários em
atendimento e observação desta norma.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

CONSOLIDADO - (Em Reais)
Reserva de

Capital Superávit
Fundo Doações e /Déficit

patrimonial subvenções acumulado Total

Saldos em 31 de dezembro de 2009
120.613.939,09 142.074.639,57 (45.023.576,79) 217.665.001,87

Superávit líquido do exercício
0 0 5.628.969,56 5.628.969,56

Saldos em 31 de dezembro de 2010
120.613.939,09 142.074.639,57 (39.394.607,23) 223.293.971,43

Déficit líquido do exercício
0 0 (19.466.428,52) (19.466.428,52)

Saldos em 31 de dezembro de 2011
120.613.939,09 142.074.639,57 (58.861.035,75) 203.827.542,91

As notas explicativas são parte integrante
 das demonstrações contábeis.
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