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 FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR CHOPIN TAVARES DE LIMA
 Comunicado

FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP
C.N.P.J Nº 43.640.754/0001-19

continua -->

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2019 e 2018

(Em reais)

Nota

explicativa 31/12/2019 31/12/2018

Ativo

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 4 11.333 16.108
Aplicações financeiras 5 20.613.724 22.298.593
Contas a receber de clientes 6 13.063.208 11.391.475
Outros créditos 7a 2.081.207 2.510.723
Estoques 8 29.009.349 49.719.052
Despesas pagas antecipadamente9        220.600        298.236

64.999.421 86.234.187

Não circulante

Outros créditos 7b 6.531.954 6.659.274
Imobilizado 10 127.363.441 146.895.539
Intangível 11        104.425          76.159

133.999.820 153.730.972

Total do ativo 198.999.241 239.965.159

Passivo circulante

Fornecedores 12 123.530.778 122.137.308
Obrigações fiscais 13 462.919 339.662
Obrigações trabalhistas 14 11.858.417 11.273.429
Contas a pagar 15 3.409.181 4.842.062
Adiantamentos SES/CPM 16 3.826.749 -
Subvenções para investimentos 17  18.105.983   17.389.126

161.194.027 155.981.587
Passivo não circulante

Provisões fiscais, previdenciárias
e trabalhistas 19 12.571.903 15.959.040

12.571.903 15.959.040

Patrimônio social

Fundo patrimonial 123.866.939 123.866.939
Subvenções para investimentos 1.632.056 1.627.970
Déficit acumulado (94.072.373) (57.470.377)
Ajustes de Exercícios Anteriores   (6.193.311)                    -

25.233.311 68.024.532

Total do passivo 198.999.241 239.965.159

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

Demonstrações do Déficit

(Em reais)

Nota

explicativa 31/12/2019 31/12/2018

Receita operacional bruta

Vendas de produtos, mercadorias,

serviços e convênios 20 277.824.602 284.059.538

277.824.602 284.059.538

Deduções da receita operacional bruta

Devoluções de mercadorias e abatimentos   (875.793)   (4.395.182)

(875.793) (4.395.182)

Receita operacional líquida    276.948.809 279.664.356

Custo dos produtos vendidos (251.849.531) (276.254.795)

Superávit bruto operacional     25.099.278       3.409.561

(Despesas) receitas operacionais

Com pessoal (28.728.705) (26.682.697)

Serviços de terceiros (15.971.966) (15.936.397)

Materiais (1.197.160) (971.789)

Reversão de provisão para créditos

de liquidação duvidosa 63.459 1.203.465

Reversão/Constituição provisões

fiscais previdenciárias e trabalhistas 3.189.103

(3.077.048)

Depreciação e amortização - GRU (828.509)

(1.197.263)

Depreciação e amortização - AMB (14.776.914)

(14.777.135)

Outras receitas operacionais      2.356.975      7.272.425

(55.893.717) (54.166.439)

Resultado não operacional (99.753) (3.414)

Déficit antes do resultado financeiro   (30.894.192) (50.760.292)

Resultado financeiro líquido (5.707.804) (6.710.085)

Déficit líquido do exercício    (36.601.996) (57.470.377)

AGNALDO DE AZEVEDO CARNEIRO DENISE PRESTES PIRES
Contador CRC-SP Nº1SP128211/O-5 Gerente Financeiro

DOMINGOS FERRONATO AFONSO CELSO DE BARROS
Gerente Geral da Divisão Adm. e SANTOS
Financeira Superintendente

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

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social

(Em reais)

Subvenções

Fundo para Déficit

Patrimonial investimentos     acumulado             Total

Saldos em 31 de dezembro de 2017

120.613.939 236.385.340 (230.612.268) 126.387.011

Subvenções para investimentos
3.253.000 (234.757.370) 230.612.268 (892.102)

Déficit líquido do exercício
- - (57.470.377) (57.470.377)

Saldos em 31 de dezembro de 2018

123.866.939 1.627.970 (57.470.377) 68.024.532

Subvenções para investimentos
- 4.086 - 4.086

Déficit líquido do exercício
- - (36.601.996) (36.601.996)

Ajustes de exercícios anteriores
- - (6.193.311) (6.193.311)

Saldos em 31 de dezembro de 2019

123.866.939 1.632.056 (100.265.684) 25.233.311

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

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

(Em reais)

31/12/2019 31/12/2018

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Déficit líquido (36.601.996) (57.470.377)

Depreciação / Amortização 19.528.755 20.468.187

Valor líquido de bens baixados 115.044 3.413

Variação de ativos e passivos

Contas a receber de clientes (1.671.733) (1.995.268)

Outros créditos 556.836 (1.254.708)

Estoques 20.709.703 26.286.050

Despesas pagas antecipadamente 77.636 (18.960)

Fornecedores 1.393.470 31.830.089

Obrigações fiscais 123.257 (553.153)

Obrigações trabalhistas 584.988 3.058.963

Contas a pagar (1.432.881) (24.696.395)

Adiantamentos SES/COM 3.826.749 -

Doações e subvenções para investimentos716.857 1.627.026

Provisões fiscais, previdenciárias e

Trabalhistas (3.387.138) 1.818.370

Caixa líquido proveniente das atividades

Operacionais 4.539.547 (896.763)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Aplicações financeiras 1.684.870 3.541.947

Aquisições de imobilizado (39.966) (1.793.189)

Aquisições de intangível - -

Subvenção para Investimentos  4.086 (892.102)

Caixa líquido gerado (consumido) pelas

atividades de investimentos    1.648.989 856.656

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Caixa líquido gerado pelas atividades de

financiamentos (6.193.311)                -

Variação líquida de caixa e equivalentes

de caixa (4.775) (40.107)

Saldo de caixa e equivalentes de caixa

No início do exercício 16.108 56.215

No final do exercício         11.333      16.108

Variação em caixa e equivalentes de caixa   (4.775)   (40.107)

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.

A Fundação continua no esforço de controle de custos e
despesas, buscando novos mercados para seus produtos.

Américo Brasiliense
A empresa CPM - Concessionária Paulista de Medicamentos,

responsável pela gestão, operação e manutenção da fábrica de Américo
Brasiliense (vide nota explicativa nº 21) obteve até o final de 2019, 50
registros de novos medicamentos.  A produção acumulada até o ano de
2019 foi de 1,58 bilhões de unidades farmacotécnicas e até 2018, era 1,2
bilhões de unidades farmacotécnicas.

Convênios e Parcerias
A FURP possui 5 convênios firmados com o Ministério da Saúde

no período de 2011 à 2013 visando o atendimento de exigências
regulatórias e melhoria dos processos. Em 2018 foi executada a reforma
da área para o novo laboratório microbiológico, os processos para
contratação dos serviços para a reforma dos laboratórios de controle de
qualidade e desenvolvimento farmacotécnico no prédio 8 e reforma do
almoxarifado de produtos acabados com a climatização da área já foram
emitidos, e estamos aguardando as aprovações pelo Ministério da Saúde
das solicitações para revisão dos planos de trabalhos para os projetos
referente as reformas prediais nas instalações da unidade de Guarulhos,
reformas das áreas produtivas de líquidos e penicilinicos e para reforma
da central de pesagem e cabines de amostragem. (vide nota explicativa
nº 18).

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).

A conclusão e emissão destas demonstrações financeiras foram
aprovadas pela administração da Fundação em 28 de fevereiro de 2020.

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 receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas,
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 18).

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

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 Decreto Estadual nº 55.300, de 30 de dezembro de 2009,
que Dispõe sobre a instituição do Regime Especial de pagamento de
precatório: “Artigo 1º - Nos termos do artigo 97 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, dentre as modalidades de Regime Especial
de pagamento nele previstas, o Estado de São Paulo opta pelo
pagamento de seus precatórios judiciários, da administração direta e
indireta, na forma do inciso I do § 1º e do § 2º do aludido artigo 97,
ficando incluídos em tal regime os precatórios que ora se encontram
pendentes de pagamento, e os que vierem a ser emitidos durante a sua
vigência”.

Conforme Artigo 3º do Decreto Estadual nº 55.300/2009, “§
1º - As entidades da administração indireta deverão manter atualizados
os registros de seus requisitórios junto à Procuradoria Geral do Estado,
cadastrando-os diretamente, e preferencialmente em meio eletrônico,
em até 5 (cinco) dias da data do respectivo recebimento, e nesse mesmo
prazo registrando as alterações que a qualquer tempo lhes forem
comunicados pelo Poder Judiciário.” (vide nota explicativa n° 19).

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

31/12/2019 31/12/2018

Fundo fixo de transportes 10.000 15.000
Bancos conta movimento          1.333          1.108

11.333 16.108

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

31/12/2019 31/12/2018

Fundos de investimentos
Banco do Brasil 3.399.842 5.067.526
Banco do Brasil - Hospital das Clínicas - 734.042

Conta poupança
(convênios com o Ministério da Saúde)
Banco do Brasil 17.213.882 16.497.025

20.613.724 22.298.593

Os recursos mantidos em conta poupança correspondem às
subvenções recebidas do Ministério da Saúde, cujas destinações estão
apresentadas na nota explicativa nº 18.

6 Contas a receber de clientes

31/12/2019 31/12/2018

Valores referentes a contratos com
Secr. de Estado da Saúde do Est. São Paulo 5.027.902 433.166
Prefeituras Municipais 1.977.890 2.779.389
Secretaria do Ministério da Saúde 2.655.951 8.027.839
Demais Clientes   9.590.637   6.403.711

19.252.380 17.644.105

Perdas estimadas em créditos de liquidação
duvidosa (6.189.172) (6.252.630)

13.063.208 11.391.475

A provisão para “perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa”
no exercício de 2019, no valor de R$ 6.189.172 (Em 2018, R$ 6.252.630)
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).

31/12/2018 Reversões Constituições 31/12/2019

Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa
6.252.630 (753.169) 689.711 6.189.172
6.252.630 (753.169) 689.711 6.189.172
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7 Outros créditos

a. Circulante

31/12/2019 31/12/2018

Créditos de funcionários 56.601 884.264
Outras contas a receber 2.024.606 1.626.459

2.081.207 2.510.723

b.Não circulante

31/12/2019 31/12/2018

Depósitos judiciais 6.481.478 6.598.056
IPI a recuperar       50.476       61.218

6.531.954 6.659.274

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.

IPI a recuperar
Corresponde à crédito de IPI incidentes nas aquisições de

insumos empregados na fabricação de produtos isentos ou tributados à
alíquota zero.

8 Estoques

31/12/2019 31/12/2018

Produtos acabados 9.790.449 20.599.769
Produtos em elaboração 1.116.911 829.384
Matérias primas e auxiliares 15.935.476 26.236.513
Materiais diversos 4.651.680 4.479.806
Provisão para perdas (2.485.167) (2.426.420)

29.009.349 49.719.052

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$ 220.600 (Em 2018, R$ 298.236) corresponde
basicamente a prêmios de seguros a apropriar.

10 Imobilizado

Tempo

de vida útil

em anos 31/12/2019 31/12/2018

Custo

Terrenos - 1.441.087 1.441.087
Edificações 25 162.600.930 162.600.930
Máquinas e equipamentos 10 102.784.288 99.838.533
Móveis e utensílios 10 5.890.787 5.898.677
Instalações 10 25.430.553 24.099.439
Instalações - Prédios 10 78.637.545 78.176.058
Veículos 5 2.430.037 2.425.951
Ferramentas 5 777.193 776.793
Equipamentos de informática 5        3.830.713        3.820.519

383.823.133 379.077.987
Depreciação acumulada (258.278.848) (241.126.856)

125.544.285 137.951.131

Imobilizado em andamento -        1.819.156        8.944.408
       1.819.156        8.944.408

   127.363.441    146.895.539

O terreno (imóvel urbano designado Área “A”, com uma área superficial de
29.652 metros quadrados) no valor de R$ 1.441.087 foi recebido através de
doação da Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense conforme matrícula
nº 18.575 do 2º registro de Imóveis da Comarca de Araraquara-SP – ref.
Processo SES Nº 001.0001.002.987/2004 (Escritura Pública de Doação sem
Reserva de 16/10/2013).

Terreno Unidade Guarulhos

Através do Decreto nº 57.543, de 25 de novembro de 2011, o Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado Geraldo Alckmin, autorizou a Fazenda do
Estado a Permitir o Uso a Título Precário e por prazo indeterminado, em
favor da FURP, no Município de Guarulhos, área de 192.032,67 metros
quadrados, onde está implantado seu Parque Industrial.

Terreno Unidade Américo Brasiliense

Através do Decreto nº 47.214 de 15 de outubro de 2002, o Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado Geraldo Alckmin, autorizou a Fazenda do
Estado a Permitir o Uso a Título Precário e por prazo indeterminado, em
favor da FURP, no Município de Américo Brasiliense, área de 232.555,57
metros quadrados, onde está implantado seu Parque Industrial.

Os terrenos da Unidade de Guarulhos e da Unidade de Américo Brasiliense,
não fazem parte do Imobilizado da FURP. Conforme ofício circular nº 00002/
CGE de 04/07/2017, foram registrado no Balanço Geral do Estado de 2016
e 2017.

Movimentação do imobilizado

31/12/2018 Adições Baixas Transferências 31/12/2019

Custo

379.077.987 39.966 (2.420.072) 7.125.252 383.823.133
Depreciação

(241.126.856) (19.457.020) 2.305.028 - (258.278.848)
Em andamento

    8.944.408                     -                - (7.125.252)     1.819.156
146.895.539 (19.417.054) (115.044)                 - 127.363.441

A depreciação do exercício de R$ 19.457.020 (Em 2018, R$ 20.333.938) foi
apropriada ao custo dos produtos e em despesas administrativas e gerais.

11 Intangível

31/12/2019 31/12/2018

Sistemas aplicativos (software) 4.567.458 4.567.457
Amortização acumulada (4.463.033) (4.391.298)

     104.425      176.159

Movimentação do intangível

31/12/2018 Adições / Baixas 31/12/2019

Custo 4.567.457 - 4.567.457

Amortização (4.391.298) (71.734) (4.463.032)
     176.159 (71.734)      104.425

A amortização do exercício de R$ 71.734 (Em 2018, R$ 134.249) foi apropriada
ao custo dos produtos e em despesas administrativas e gerais.

12 Fornecedores

31/12/2019 31/12/2018

Principal
Fornecedores nacionais 90.479.124 94.035.023
Fornecedores estrangeiros     2.996.771      3.766.859

93.475.895 97.801.882

Correção monetária e juros - CPM 28.920.417 22.499.402
Correção monetária e juros - Fornecedores
em geral     1.134.466      1.836.024

  30.054.883    24.335.426
123.530.778 122.137.308

31/12/2019 31/12/2018

Principais credores
CPM 73.644.399 70.546.430
Logística 2.364.811 3.280.481
PDP (Ativus, Injeflex e EMS) 3.483.886 2.477.918
Serviços 5.935.869 6.776.005
Insumos   8.046.930 14.721.048

93.475.895 97.801.882

Correção monetária e juros

Os juros de R$ 1.134.466 (em 2018, 1.836.024) foram atualizados
monetariamente conforme as cláusulas contratuais com base na variação do
IPC-FIPE mais juros de 0,5% ao mês “pro rata die” sobre o atraso verificado
até a data base.

Os juros da CPM de R$ 28.920.417 (em 2018, R$ 22.499.402)
foram atualizados monetariamente conforme a clausula contratual
correspondentes à variação pro rata temporis da taxa SELIC e multa pecuniária
de 2,0% sobre o valor em aberto.

13 Obrigações fiscais

31/12/2019 31/12/2018

Pasep a recolher 75.486 71.396
IRRF a recolher 207.211 99.276
Retenção para seguridade social 76.515 74.770
Impostos sobre serviços 34.396 30.925
Contribuições prevcom   69.311   63.295

462.919 339.662

14 Obrigações trabalhistas

31/12/2019 31/12/2018

Salários a pagar 1.598.903 1.474.625
Obrigações sociais a pagar 1.523.184 1.359.124
FGTS a recolher 458.340 432.199
IRRF sobre folha 628.757 844.412
Férias 5.357.597 4.947.845
INSS e FGTS sobre férias 2.067.120 1.822.095
Mensalidade do sindicato 21.304 21.859
Pensão Alimentícia 31.321 29.868
Empréstimos funcionários 171.891 174.074
Recursos do tesouro estadual para PDV                  -      167.328

11.858.417 11.273.429

15 Contas a pagar

31/12/2019 31/12/2018

Circulante
Contas a pagar 3.409.181 2.522.728
Hospital das Clínicas - 1.511.812
C.P.M. - Concessionária Paulista de
Medicamentos                -    807.522

3.409.181 4.842.062

Contas a pagar
São passivos apropriados por competência e que serão faturados

no exercício seguinte. Dos seguintes serviços: segurança patrimonial, energia
elétrica, restaurante industrial, transportes de funcionários, assistência médica
e agua e esgoto.

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.

Conforme Ata MCXVIII da reunião ordinária do Conselho
Deliberativo da FURP, em 17/10/2019 foi aprovado o encerramento da filial
FURP/FFM-HC-INRAD – (CNPJ nº 43.640.754/0005-42).

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 de Américo Brasiliense.

16 Adiantamentos SES/CPM

Corresponde ao saldo de estoque de produtos acabados CPM de R$
3.826.749 (em 2018, R$ 6.193.311), no momento da distribuição dos
produtos à Secretaria da Saúde de São Paulo, ocorre o registro da baixa
contábil, não impactando os valores de receitas e custos de 2020.

17 Ajustes de exercícios anteriores

No exercício de 2019, a FURP registrou o montante de R$ R$
6.193.311 em ajustes de exercícios anteriores, trata-se do saldo de produto
acabado CPM em 2018, com distribuição de medicamentos pela FURP
realizados em 2019, considerando a atual forma de contabilização dos
medicamentos produzidos pela fábrica de Américo Brasiliense CPM -
Concessionária Paulista de Medicamentos S.A., o montante de Receita
CPM é exatamente o montante de custo CPM, a variação entre o montante
recebido e o montante distribuído foi registrada através da conta
adiantamentos SES/CPM. (vide nota explicativa nº 17).

18 Subvenções para investimentos

31/12/2019 31/12/2018

Subvenções para investimentos
Convênio 759.418/2011 3.938.869 3.774.838
Convênio 771.247/2012 3.224.952 3.090.652
Convênio 771.252/2012 4.083.673 3.913.612
Convênio 794.772/2013   6.858.489   6.610.024

18.105.983 17.389.126

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. Foi encaminhada proposta de ajuste ao plano de trabalho,
do qual aguardamos resposta do Ministério da Saúde para realização da
licitação;

ii. 771.247/2012: Adequação do almoxarifado de produtos acabados
termolábeis. Foi emitido o processo de contratação para execução dos
serviços;

iii.771.252/2012: Adequação das instalações prediais das áreas
de apoio, produtivas, administrativas e áreas externas da unidade fabril
de Guarulhos. Foi encaminhada proposta de ajuste ao plano de trabalho,
do qual aguardamos resposta do Ministério da Saúde para realização da
licitação;

iv.794.772/2013: Reforma dos laboratórios físico-químico e
microbiológico, concluída a meta 3, reforma do laboratório do prédio 25.
Foram emitidos os processos de contratação para a execução dos
serviços.

19 Provisões fiscais, previdenciárias e trabalhistas

Constituída em montante considerado suficiente para atender
eventuais contingências trabalhistas e tributárias, tendo como base as
causas consideradas pelos assessores jurídicos como “prováveis”.

31/12/2019 31/12/2018

Causas trabalhistas 111.013.416 138.085.426
Causas cíveis 9.994.457 744.827
Causas tributárias e fiscais     4.711.157     4.202.633

125.719.030 143.032.886

(-) Contingências precatório
(conta devedora) * (113.147.127) (127.073.846)

    12.571.903     15.959.040

• Contingências precatório (conta devedora)

Corresponde à totalidade das ações judiciais com “trânsito em
julgado”, bem como a 90% do saldo das ações judiciais em curso e cuja
execução se dará por precatório.

A estimativa e recomendação da assessoria jurídica são de que
pelo menos 90% das causas judiciais será executado 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,
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”.

Movimentação no exercício de 2019:

Adições e

31/12/2018 Pagamentos baixas, líquidas 31/12/2019

Trabalhistas

110.115.808 (198.034) 1.095.641 111.013.415
Trabalhistas - precatório

27.969.618 - (27.969.618) -
Cíveis

744.827 - 9.249.631 9.994.458
Fiscais

    4.202.633               -        508.524     4.711.157
143.032.886 (198.034) (17.115.822) 125.719.030

(-) Contingências precatório (conta devedora)

(127.073.846)               - 13.926.719 (113.147.127)
    15.959.040 (198.034) (3.189.103)     12.571.903

Em 2019 a Fundação registrou a reversão com a provisão fiscal,
previdenciária e trabalhista no montante de R$ 3.387.137, passando para
R$ 12.571.903, (em 2018, R$ 15.959.040).

Os pagamentos efetuados são compostos por custas
processuais no valor de R$ 13.176 e baixa de garantia de execução no
valor de R$ 184.858.

A contingência de precatório no exercício de R$ 113.147.127
(Em 2018, R$ 127.073.846) seu registro contábil teve como contrapartida
conta redutora do passivo não circulante.

____________________________2019___________________________

(-)

Ações Contingências Saldo ações

Judiciais % precatório judicias

com risco execução (conta com risco

“provável” precatório redutora) “provável”

Ações em andamento
111.013.415 90% 99.912.074 11.101.342

Ações em andamento cível
9.994.458 90% 8.995.012 999.446

Ações em andamento fiscais
    4.711.157 90%     4.240.041      471.116
125.719.030 113.147.127 12.571.903

____________________________2018___________________________

(-)

Ações Contingências Saldo ações

Judiciais % precatório judicias

com risco execução (conta com risco

“provável” precatório redutora) “provável”

Ações com “trânsito em julgado” - precatório
27.969.618 100% 27.969.618 -

Ações em andamento
110.115.808 90% 99.104.228 11.011.580

Ações em andamento cível
744.827 0% - 744.827

Ações em andamento fiscais
    4.202.633 0%                     -   4.202.633
143.032.886 127.073.846 15.959.040

Adicionalmente, a Fundação possui causas com risco de perdas
consideradas pelos assessores jurídicos como “possíveis” nos seguintes
montantes:

31/12/2019 31/12/2018

Causas trabalhistas 3.146.374 29.146.958
Causas cíveis 11.427.381 762.963
Causas tributárias e fiscais   87.498.792 37.570.031

102.072.547 67.479.952

As causas trabalhistas, são conduzidas pelo assessor jurídico
China Faria Advogados Associados, trata-se de processos de funcionários
da Fundação e empregados de terceiros.

As causas cíveis, são conduzidas pela nossa Gerência Jurídica
interna, trata-se de processos cujos autores são: empresas prestadoras de
serviços e fornecedores de insumos.
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  Durante o exercício a Fundação foi cientificada pela Receita
Federal do Brasil através dos processos citados abaixo o montante de R$
87.498.792 e nosso assessor jurídico externo Vella Pugliese Buosi Guidoni,
a saber:

10875.723137/2017-57 (Processo de cobrança n. 10875.723310/
2017-17), no valor de R$ 15.125.933.

Trata-se de Despacho Decisório que não homologou supostas
compensações realizadas pela Fundação em GFIP no período compreendido
entre Jan-Dez/13. Contudo, a Fundação demonstra que não realizou
compensação via GFIP, mas sim apenas utilizou-se da base de cálculo das
contribuições previdenciárias reduzida (sobre a receita bruta) por força da
Lei n. 12.546/11, justificando o procedimento adotado em GFIP pelo Ato
Declaratório Executivo CODAC n. 93/11. Ademais, demonstrou-se a
ilegitimidade de aplicação de legislação superveniente e antes da devida
anterioridade em matéria tributária no que concerne a vedação à instituições
sem fins lucrativos de fruírem do benefício de redução de folha tratado Lei n.
12546/11.

10875.720676/2018-15 no valor de R$ 13.900.830.
Trata-se de auto de infração lavrado para a cobrança de multa

isolada qualificada (150%) por suposta compensação indevida controlada
no processo n. 10875.723137/2017-57, decorrente da alegada falsidade das
compensações declaradas em GFIP, os quais resultaram em prejuízo do
recolhimento das contribuições previdenciárias devidas, de acordo com
disposto no art. 89, §10, da Lei nº 8.212/91, c/c inciso I do art. 44 da Lei nº
9.430/96.

13896.720251/2019-37 no valor de R$ 2.171.086.
Trata-se de auto de infração lavrado para exigência de (i)

contribuição para outras entidades e fundos (SESI, SENAI, INCRA e SEBRAI)
– período de 2014 e 2015; (ii) diferenças de GILRAT supostamente não
oferecidas à tributação em GFIP – período de 2014 a 2017; e (iii) contribuição
previdenciária sobre abono pago à funcionários em alegada inobservância à
Lei n. 10.101/00 – período de 2014 e 2015; as quais não teriam sido recolhidas
já que a FURP teria se auto enquadrado de forma equivocada como
contribuinte da previdência social com base na receita bruta, de acordo com
o disposto no art. 8º, da Lei n. 12.546/11.

13896.720236/2019-99 no valor de R$ 56.300.943.
Trata-se de não homologação das supostas compensações realizadas por
meio de GFIPs no período de 2014 a 2017, por entender a DRJ que a
contribuinte não faria jus a apuração de suas contribuições por meio da
sistemática da desoneração de folha.

20 Receita operacional líquida

31/12/2019 31/12/2018

Por cliente e por tipo de negócio

Ministério da Saúde 36.313.260 31.859.691
Órgãos Públicos 18.231.903 13.758.545
Prefeituras Municipais / Fundo
Municipal de Saúde 6.668.083 6.358.780
Santas Casas, Entidades Particulares
e Entidades dependentes do tesouro    5.416.325    4.146.548
Contratos de Vendas de Medicamentos66.629.571 56.123.564

Programa Dose Certa 96.712.976 89.313.355
Logística   15.789.078   41.344.288
Secretaria da Saúde de São Paulo 112.502.054 130.657.643

Parceria Público-Privada PPP 95.113.132 89.000.000

Filial Hospital das Clínicas     3.579.845     8.278.330

277.824.602 284.059.537

21 Américo Brasiliense

Em 22 de agosto de 2013 a FURP assinou contrato de Parceria
Público-Privada (PPP) com a EMS (concessionário) pelo prazo de 15
anos, para a prestação de serviços de gestão operacional e manutenção
de sua fábrica 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 fábrica e
sua infraestrutura. Foi prevista apenas a cessão de posse desses bens
que serão revertidos à concedente após o encerramento do contrato.
Esse contrato teve o seguinte desempenho no exercício:

31/12/2019 31/12/2018

 Vendas de Produtos 3.438.237 3.981.819
 Receita CPM - Concessionária Paulista
 de Medicamentos S.A. 95.113.132 89.000.000
 Receita Operacional Líquida 98.551.369 92.981.819

 Custo dos Serviços Vendidos (2.750.884) -
 Custo dos Serviços Vendidos - C P M (95.113.132) (125.207.222)
 Déficit / Superávit Bruto Operacional 687.353 (32.225.403)
 Depreciação (14.776.914) (14.777.135)
 Mão de obra de funcionários (1.979.351) (1.876.664)
 Demais despesas        (45.366)        (31.862)
 Despesas Operacionais (16.801.631) (16.685.661)
 Resultado Financeiro Líquido   (6.421.015)   (6.833.110)
 Déficit Líquido do Exercício (22.535.293) (55.744.174)

O Déficit do exercício, da unidade de Guarulhos e Américo Brasiliense,
conforme demonstrados a seguir:

2019

             GRU AMB

Déficit / Superávit Líquido (14.066.703) (22.535.293)
do Exercício (36.601.996)

2018

           GRU AMB

Déficit / Superávit Líquido (1.726.203) (55.744.174)

do Exercício (57.470.377)

22 Mudança de Critério Contábil

No exercício de 2019, a FURP modificou a forma de
contabilização dos medicamentos produzidos pela fábrica de Américo
Brasiliense CPM - Concessionária Paulista de Medicamentos S.A.

O montante de Receita CPM é exatamente o montante de custo
CPM, a variação entre o montante recebido e o montante distribuído foi
registrada através da conta adiantamentos SES/CPM, conforme nota 16.

Os medicamentos são armazenados e distribuídos pela FURP,
conforme programação de entregas da Secretária de Estado da Saúde de
São Paulo.

 O objetivo principal é evitar o impacto no resultado do balanço
da Fundação, pois todo o montante repassado pelo Estado de São Paulo
à FURP é igualmente transferido para CPM - Concessionária Paulista de
Medicamentos S.A. não existindo qualquer ganho ou perda nesta operação.

Nos exercícios anteriores, os balanços da FURP sofreram os
seguintes impactos no Balanço:

2015 2016 2017 2018

Receita CPM 13.785.474 59.648.494 90.000.000 89.000.000
Custo CPM 13.537.863 30.128.429 88.165.292 125.207.222
Resultado 247.611 29.520.065   1.834.708 (36.207.222)

Os impactos se deram em função dos estoques de produtos
acabados CPM armazenadas na FURP, aguardando a programação de
entregas pela Secretária de Estado da Saúde de São Paulo, pois no
momento da distribuição que ocorria o registro do custo CPM. (vide nota
explicativa nº17).

23 Resultado acumulado

O resultado acumulado negativo de R$ 94.072.373 é composto
do déficit líquido do exercício de 2019 de R$ 36.601.996 somados ao déficit
líquido do exercício de 2018 de R$ 57.470.377, está sendo incorporado
ao patrimônio social em 2019.

24 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. No
exercício de 2019 temos os seguintes registros:

Apólice riscos diversos – importância segurada R$
138.800.000,00 – Mapfre.

Apólice veículos – importância segurada R$ 253.826,00 – Gente
Seguradora.

Apólice seguro de vida em grupo – importância segurada R$
12.341.875,00 – Gente seguradora.

Apólice transporte nacional – importância segurada R$
20.000,00 – Sura Seguros.

Apólice seguros transportes internacionais – importância
segurada                 R$ 2.015.350,00

25 Eventos subsequentes

O contrato de concessão administrativa – (PPP) da Indústria
Farmacêutica de Américo Brasiliense será suspenso, pelo período inicial
de 90 (noventa) dias, quanto à fabricação de medicamentos, a partir do
dia 02 de janeiro de 2020.

Esta decisão, com respaldo em estudos técnicos e parecer
jurídico, vem a evitar maiores prejuízos ao Estado de São Paulo.

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações

financeiras

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da Fundação para o Remédio
Popular - FURP, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o
resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis 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 2019, o desempenho de suas operações e os seu
fluxo de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião sem ressalva

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 empresa, de acordo com os princípios éticos 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.

Principais assuntos de auditoria (PAA)

Principais assuntos de auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso
julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria
do exercício corrente. Não foram identificados principais assuntos de
auditoria identificados em nosso relatório.

Ênfase

Continuidade Operacional

As demonstrações financeiras acima referidas foram preparadas de acordo
com práticas contábeis adotadas no Brasil e em sua nota explicativa n.1
às demonstrações financeiras, que descreve que a Fundação conta com
suporte financeiro da Secretária da Saúde do Estado São Paulo para
fazer frente aos compromissos de caixa e o plano de ação definido pela
administração para equalizar suas obrigações financeiras à geração de
caixa da Fundação. E é integrante do Orçamento Geral do Estado, portanto
a Fundação é uma empresa pública dependente. Nossa conclusão não
contém ressalva quanto a esse assunto.

Outros assuntos

Auditoria do exercício anterior

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de
2018, apresentado para fins de comparação, foram anteriormente
auditados por outros auditores independentes que emitiram relatório
datado em 14 de fevereiro de 2019, que não conteve ressalvas.

Responsabilidades da administração e da governança pelas

demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação
das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é
responsável pela avaliação da capacidade da Fundação  continuar
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração
das demonstrações contábeis, 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 contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações

contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
contábeis, 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 contábeis.

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 contábeis, independentemente se causada por fraude ou
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta
a tais riscos, bem como obtemos 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.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas
circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a
eficácia dos controles internos da Fundação.
• 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
contábeis 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, 28 de fevereiro de 2020.

TECNOAUD AUDITORES INDEPENDENTES S/S
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José Ribamar Tavares Torres da Silva
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