


















































              Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra
                              CNPJ 59.849.182/0001-12 – Insc. Est. Isenta  
                                                 Rua Piratininga n.º 1221 
                                              Fone: PABX (16) 3810-4000
                                      14.600.000 – São Joaquim da Barra - SP

                                                                                                                         REG.ANS - 34509-1
Demonstrações dos fluxos de caixa – método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro

2.017

Fluxo de caixa das atividades operacionais 
Superávit do exercício 3.640.661

Ajuste por:

(Reversão) de provisão para perdas sobre créditos -125.000

Aplicação em investimentos 650

Depreciações e amortizações 629.862

Resultado na alienação de bens 576.431

Variação das provisões técnicas de operações de assistência à saúde 553.236

Provisão para ações judiciais 825.300

Variação dos Ativos
Aplicações financeiras garantidoras de provisões técnicas -1.624.065

Créditos de operações com planos de assistência à saúde -122.599

Créditos de op. de ass. à saúde não rel. com planos de saúde da operadora 567.182

Créditos tributários e previdenciários -3.664

Bens e títulos a receber 16.339

Despesas antecipadas 1.026

Outros créditos a receber do não circulante -19.062

Variação dos Passivos
Eventos/ sinistros a liquidar e provisão técnica 223.785

Débitos de operações de operações de assistência à saúde 8.023

Débitos de operações de assistência à saúde -322.637

Provisões 55.000

Tributos e encargos sociais a recolher -5.729
Débitos diversos -54.068

Caixa aplicado nas atividades operacionais 4.820.671

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisições do imobilizado -2.050.359
Baixas do imobilizado  - 

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos -2.050.359

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Variação dos empréstimos e financiamentos -41.370

Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de financiamentos -41.370
Variação no caixa e equivalentes de caixa 2.728.942

Caixa e equivalentes de caixa (livres) no fim do exercício 8.597.072
Caixa e equivalentes de caixa (livres) no início do exercício 5.868.130

Variação no caixa e equivalentes de caixa 2.728.942
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Declarada de Utilidade Pública 
Estadual Lei de 21/12/1971. 
Declarada de Utilidade Pública 
Municipal Lei N.º 236 de 
21/08/1956 CEAS 745 CAH 784.

Registrada  no Serviço Social  
de Medicina  do  Estado como 
Instituição  Filantrópica  sob nº 
1.044.  No  Conselho  Nacional 
de Serviço Social do MEC sob  


