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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras 

Aos 
Aos Administradores e Conselheiros da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia - SCMG 
Goiânia - GO. 

Opinião com Ressalva 

Examinamos as demonstrações contábeis da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia - SCMG, 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas 
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social, das demonstrações do valor 
adicionado 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, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos no parágrafo base para opinião 
com ressalva, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos  relevantes, a  posição  patrimonial  e  financeira  da Santa  Casa  de  Misericórdia 
de Goiânia - SCMG em 31 de dezembro  de  2021, o  desempenho de suas operações e o seus 
fluxos de caixa para o exercício findo  nessa  data, de acordo com as práticas contábeis  adotadas 
no Brasil, aplicáveis às entidades sem finalidade de lucro. 

Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis 

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 
contábeis”. Somos  independentes  em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos 
relevantes 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. 

A conta de adiantamentos a fornecedores e empregados apresenta saldo de R$ 633 (R$ 744 em 
2020) mencionados na (nota 5), possuem valores pendentes de adiantamentos a fornecedores, 
de longa data, no montante de aproximadamente R$ 350. Já os depósitos recursais de R$ 2.344 
(R$ 2.324 em  2020) (nota 9),  possuem valores pendentes de longas datas no  montante 
aproximado  de R$ 1.999.  A entidade vem  efetuando  análises  individuais das contas para 
certificar os motivos de tais pendências e até o encerramento do exercício 2021 não haviam sido 
concluídas. 

O Ativo Imobilizado (nota 11) no valor de R$ 20.140 (R$ 22.036 em 2020) não está suportado 
por controles internos adequados e não foi possível conciliar os valores contábeis com os 
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controles operacionais, nos impossibilitando de aplicar procedimentos de auditoria 
necessários para mensuração da exatidão do saldo das referidas contas. 

Ênfase 

Chamamos atenção para a nota explicativa 1 às demonstrações financeiras, que indicam que a 
Entidade vinha apresentando deficits recorrentes e, em 31 de dezembro de 2021, apresenta 
deficits  acumulados no montante de R$ 15.647 (R$ 18.280 em 2020). Adicionalmente, esses 
eventos ou condições, juntamente com outros assuntos descritos na Nota explicativa 1, 
indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à 
capacidade de continuidade operacional da Entidade. Nossa opinião não contém modificação 
em relação a esse assunto. 

Incerteza relacionada com a continuidade operacional 

A Entidade apresenta deficiência de capital de giro, refletindo no passivo descoberto em R$ 
4.252 (R$ 20.233 em 2020). Visando o reequilíbrio econômico e financeiro e a melhoria da 
geração de fluxos de caixa, a Administração adotou e vem adotando medidas estratégicas. A 
reversão da situação atual está sujeita ao sucesso dessas implementações adotadas, e as que 
deverão ser implementadas ao longo dos próximos exercícios com o objetivo de permitir a 
recomposição do seu patrimônio social. Esses eventos e condições indicam a existência de 
incerteza que pode levantar dúvida quanto à capacidade de continuidade operacional da 
entidade. Porém, constatamos nos exercícios de 2018 a 2021 a SCMG vem apresentando 
sucessivos superávits. 

Principais assuntos de auditoria ou (“PAA”) 

Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os 
mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no 
contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação de 
nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião 
separada sobre esses assuntos. 

Aplicamos procedimentos de auditoria, através de testes de observâncias e substantivos, 
considerando as técnicas básicas: inspeção, observação, investigação e confirmação, cálculo 
e revisão analítica, por meio de provas seletivas de amostragem, com base na análise de 
riscos da auditoria e outros elementos a fim de obter segurança razoável de que as 
demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro e não constatamos indícios de práticas a 
esse respeito. 

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras 

A administração  é  responsável  pela  elaboração  e  adequada  apresentação  das  demonstrações  
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem  
finalidade de lucro 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. 
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Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade da entidade 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  Entidade ou  cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. 

Os  responsáveis  pela  governança da Entidade   são aqueles  com responsabilidade  pela 
supervisão  do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 

Responsabilidade dos auditores independentes 

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 detecta 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 às circunstâncias, mas, não, com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. 

· 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 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. 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 
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estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em 
continuidade operacional. 

· Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

· Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações 
financeiras da Entidade ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião 
sobre as demonstrações financeiras. Somos responsáveis pela direção, supervisão e 
desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. 

Comunicamo-nos com a administração 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.  

Goiânia, 25 de abril de 2022. 

 
Feliciano Celso Maciel 

AIPF Registro CVM nº 12.483 
Contador CRC-GO nº 8.213/0 
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SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GOIÂNIA      
Rua Campinas, nº 1.135, Setor Americano do Brasil, CEP.: 74350-240, Goiânia - GO 
C.N.P.J. (MF): 01.619.790/0001-50           

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 
 Em milhares de Reais  

 A T I V O  Nota 2021 2020 
 Circulante  

  Caixa e equivalentes de caixa 4             8.017       12.370 
Adiantamento a fornecedores e empregados  5                633            744 
Estoques  6             1.518         1.384 
Contas a receber de convênios  7           33.874       19.989 
Outras contas a receber  8                630            631 

   

          44.672 

 

      35.118 
 Não Circulante  

  Devedores diversos  10             1.210         1.210 
Depósitos recursais  9             2.344         2.324 
Imobilizado  11           20.140       22.036 

   

          23.694 

 

      25.569 
 Total do Ativo            68.366       60.687 

      

 P A S S I V O  2021 2020 
 Circulante  

  Fornecedores  12           14.139       13.866 
Obrigações tributárias, trabalhistas e contribuições sociais  13             5.342         5.477 
Credores diversos 14             9.646       10.886 
Empréstimos e financiamentos 15           11.265       12.788 
Provisões para contingências judiciais 16             3.071         3.679 
Parcelamentos tributários 17                862            989 

   

          44.326 

 

      47.686 
 Não Circulante  

  Empréstimos e financiamentos 15           23.404       26.382 
Parcelamentos tributários 17             4.889         6.852 

   

          28.292 

 

      33.234 
 Patrimônio Líquido  

  Patrimônio social  18             7.336         7.336 
Ajustes de exercícios anteriores             4.059 (9.289) 
 Deficits  Acumulados  (15.647) (18.280) 

   

(4.252) 

 

(20.233) 
 Total do Passivo e do Patrimônio Líquido            68.366       60.687 

      

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras. 
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SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GOIÂNIA       

Rua Campinas, nº 1.135, Setor Americano do Brasil, CEP.: 74350-240, Goiânia - GO 

C.N.P.J. (MF): 01.619.790/0001-50 

  

       DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO 

 Em milhares de Reais  

  

  

Nota 

 

2021 

 

2020 

        Receita Operacional Líquida 20         46.767         45.031 

 Custos sobre as vendas de serviços 21 (54.953) (48.876) 

 Superávit Bruto  (8.186) (3.845) 

        Despesas  

  Despesas Administrativas 22 (8.332) (6.305) 

Despesas tributárias  23 (13) (272) 

Outras receitas e despesas eventuais  24         25.396         18.451 

 Total das despesas e outras receitas operacionais          17.051         11.874 

        Resultado operacional antes dos efeitos financeiros            8.865           8.030 

         Despesas Financeiras (6.515) (4.734) 

  Receitas Financeiras              284              177 

        Resultado financeiro líquido  25 (6.232) (4.557) 

        Superavit ou (Deficit) Líquido do Exercício            2.633           3.473 

       As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras. 
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SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GOIÂNIA     
Rua Campinas, nº 1.135, Setor Americano do Brasil, CEP.: 74350-240, Goiânia - GO     
C.N.P.J. (MF): 01.619.790/0001-50     

    

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 Em milhares de Reais        

Patrimônio 
Social   

Doações e 
subvenções   

Reservas 
de 

reavaliação 

  Ajustes de 
exercícios 
anteriores 

 Superavit 

ou (Deficit) 
acumulados   

Total do 
patrimônio 

social 
Saldo em 31 de dezembro de 2019           1.123         12.426           2.643  (5.792)  (21.753) (17.565) 

  Ajustes de exercícios anteriores (3.497) (3.497) 
Baixa de reserva de reavaliação (2.643) (2.643) 
Superavit do Exercício de 2020                    3.473           3.473 

              
Saldo em 31 de dezembro de 2020           1.123         12.426                  0  (9.289)  (18.280) (20.232) 

  Ajustes de exercícios anteriores (a)         13.348         13.348 
Superavit do Exercício de 2020             2.633           2.633 

              
Saldo em 31 de dezembro de 2021           1.123         12.426                  0            4.059  (15.647) (4.251) 

  

(a) Estorno de provisionamento de convênio apropriado indevidamente em 2019 da SES - Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, ora em 
diante, no exercício corrente, apropriado, mensalmente. 

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras. 
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SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GOIÂNIA  

 

 

 Rua Campinas, nº 1.135, Setor Americano do Brasil, CEP.: 74350-240, Goiânia - GO 

  C.N.P.J. (MF): 01.619.790/0001-50 

    

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 

 Em milhares de Reais          
    2021   2020 
          
Superavit ou (Deficit) do exercício                   

2.633 
           

3.473 
          
Outros resultados abrangentes         
          

Resultado abrangente do exercício   
                 

2.633   
          

3.473 
          
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações 
financeiras. 
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SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GOIÂNIA      
Rua Campinas, nº 1.135, Setor Americano do Brasil, CEP.: 74350-240, Goiânia - GO 
C.N.P.J. (MF): 01.619.790/0001-50 

DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA METODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO 

 Em milhares de Reais      
2021 2020 

 Fluxos de caixa das atividades operacionais  
 Superavit antes da contribuição social e imposto de renda           2.633           3.473 

 Ajustes de:  
Despesas de depreciação           2.468           2.407 
 Exercícios anteriores no patrimônio líquido         13.348 (6.140) 

 Variações no capital circulante e não circulante  
Adiantamento a fornecedores e empregados              110 (226) 
Estoques (134) (557) 
Contas a receber de convênios (13.885) (4.962) 
Outras contas a receber                  1                  2 
Depósitos recursais (20)           1.247 
Fornecedores              272              331 
Obrigações tributárias, trabalhistas e contribuições sociais (135)              734 
Credores diversos (1.240)              545 
Contingências judidiai (608)           3.512 
Parcelamentos tributários (2.090) (2.386) 

Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades 
operacionais              721 (2.020) 
 Fluxos de caixa das atividades de investimentos  

 Aquisições de imobilizado  (572) (1.656) 
Baixas do imobilizado             2.239 

Caixa Líquido proveniente das (aplicado nas) atividades de 
investimentos  (572)              583 
 Fluxos de caixa das atividades de financiamento  

 Ingresso ou (amortização) de financiamentos  (4.500)           8.318 

 Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades de 
financiamento  (4.500)          8.318 
 Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa  (4.351)          6.881 

 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício          12.370           5.491 
 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício           8.017         12.370 

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras. 
 

 

 

 

 

 

 

 


