
e colaborar com o desenvolvimento socioeconômico e cultural da região Brasil 
Central, especialmente o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, por si mesma ou 
mediante convênio com a Universidade Federal de Uberlândia, proporcionando 
a esta apoio e meios necessários para a consecução de seus objetivos. A Fun-
dação é mantenedora de um Hospital de Clínicas para a prestação de serviços 
médicos e hospitalares.
A principal fonte de receitas é decorrente de serviços médicos e hospitalares 
prestados pelo Hospital de Clínicas, através de um convênio com o Sistema Úni-
co de Saúde – SUS. Os serviços prestados em convênio abrangem todos os 
segurados e não segurados da previdência social urbana, rural e acidentes de 
trabalho.
 1.2.Do Reconhecimento de Utilidade Pública
a)Esfera Municipal:Lei n◦ 1.434 de 25 de novembro de 1966.
b)Esfera Estadual:Lei n◦ 4.322 de 21 de dezembro de 1966.
c)Esfera Federal:Decreto sem número de 22 de novembro de 1991.
 1.3.Da	Certificação	no	CEBAS
A Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS está re-
gulamentado pela Lei nº 12.101 de 27.11.2009 e Decreto nº 8.242 de 23.05.2014. 
A Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia – FAEPU esta 
credenciada conforme Portaria nº 1.512, de 19.09.2017. 

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 2.1. Base de Preparação e Apresentação
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de 
acordo com as práticas contábeis adotados no Brasil, que consideram as dire-
trizes contábeis emanadas da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76, 
alterada pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09), adaptadas as peculiaridades 
as entidades de fins não lucrativos em consonância com a Interpretação Técnica 
NBC ITG 2002 e estão de acordo com o CPC para Pequenas e Médias Empre-
sas – PME, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprova-
do pela Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG 1000, emitida pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC).
 2.2. Base de Elaboração
As demonstrações contábeis foram elaboradas considerando o custo histórico 
como base de valor, salvo quando indicado de outra forma.
 2.3. Moeda Funcional e de Apresentação
As demonstrações contábeis estão expressas em reais, que é a moeda funcional 
e de apresentação da Fundação.
 2.5. Aprovação das Demonstrações Contábeis
As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, são de responsa-
bilidade da Administração da Fundação, e foram aprovadas pela Administração 
em 22 de abril de 2021, as quais consideram os eventos subsequentes ocorridos 
até esta data, que pudessem ter efeito sobre estas demonstrações contábeis.
 2.6. Operações Continuadas
As operações da Fundação são continuadas, portanto, não há operação descon-
tinuada para ser segregada na demonstração do resultado do exercício.

3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis adotadas pela Fundação são:
 3.1. Transações e Saldos em Moeda Estrangeira
Na elaboração das demonstrações contábeis, transações em moeda estrangei-
ra, isto é, todas aquelas que não realizadas na moeda funcional, serão conver-
tidas pela taxa de câmbio vigente na data de cada transação. No final de cada 
exercício de relatório, esses itens monetários classificados em moeda estrangei-
ra são reconvertidos pelas taxas vigentes no fim do exercício. Os ganhos e as 
perdas de variações nas taxas de câmbio sobre os ativos e passivos monetários 
são reconhecidos na demonstração de resultado.
 3.2. Instrumentos Financeiros
	 3.2.1.	Classificação	dos	Instrumentos	financeiros
            I- Valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA)
            II- Custo Amortizado
            III- Valor justo por meio de resultado (VJR)

  3.2.2. Reconhecimento inicial e mensuração
    Os instrumentos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo seu valor 
justo, acrescido dos custos diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão, 
exceto no caso de ativos financeiros não contabilizados ao valor justo por meio 
do resultado do exercício. 
    Os principais instrumentos financeiros e seus valores registrados nas demons-
trações contábeis, por categoria, são resumidos a seguir:

Descrição

Ativos Financeiros
Caixa e Bancos
Aplicações Financeiras
Contas a Receber
Convênios/Contratos Públicos a 
Receber
Adiantamentos
Total
Passivos Financeiros
Empréstimos e Financiamentos
Fornecedores
Convênios/Fundos
Total

2020

1.831.775
31.548.346
11.394.929

390.824
774.065

45.939.939

11.640.256
26.163.543
6.755.406

44.559.205

Categoria

Custo Amortizado
Custo Amortizado
Custo Amortizado

Custo Amortizado
Custo Amortizado

Custo Amortizado
Custo Amortizado
Custo Amortizado

2019

1.414.782
8.034.541
17.480.088

702.807
1.511.175

29.143.393

13.326.953
32.747.935
10.281.555
56.356.443

 3.2.3. Mensuração subsequente
     A mensuração subsequente dos instrumentos financeiros ocorre a cada data 
do balanço de acordo com a sua classificação, sendo os ativos e passivos finan-
ceiros da Fundação classificados nas seguintes categorias: 
Ativos financeiros a valor justo por meio de outros resultados abrangentes - VJO-
RA
O ativo financeiro deve ser mensurado ao valor justo por meio de outros resulta-
dos abrangentes se ambas as seguintes condições forem atendidas: 
a)o ativo financeiro for mantido dentro de modelo de negócios cujo objetivo seja 
atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda 
de ativos financeiros; e 
b)os termos contratuais do ativo financeiro derem origem, em datas especifica-
das, a fluxos de caixa que constituam exclusivamente pagamentos de principal e 
juros sobre o valor do principal em aberto.
 Ativos e passivos financeiros a custo amortizado 
O ativo financeiro ou passivo financeiro deve ser mensurado ao custo amortizado 
se ambas as seguintes condições forem atendidas: 
a)o ativo financeiro ou passivo financeiro for mantido dentro de modelo de ne-
gócios cujo objetivo seja manter instrumentos financeiros com o fim de receber 
fluxos de caixa contratuais; e 
b)os termos contratuais do ativo financeiro ou passivo financeiro derem origem, 
em datas especificadas, a fluxos de caixa que constituam, exclusivamente, paga-
mentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. 
 Ativos e passivos financeiros a valor justo por meio do resultado (VJR)
O ativo financeiro e passivo financeiro deve ser mensurado ao valor justo por 
meio do resultado, a menos que seja mensurado ao custo amortizado ou ao valor 
justo por meio de outros resultados abrangentes.
 3.2.4. Gestão de Risco
A administração dos riscos e a gestão dos instrumentos financeiros são realiza-
das por meio de políticas, definição de estratégias e implementação de sistemas 
de controle, definidos pela Fundação. As atividades da Fundação a expõe a di-
versos riscos financeiros: risco de moeda (cambial), risco de taxa de juros, de 
crédito e de liquidez.
 3.2.5. Risco de moeda (cambial):
A Fundação está sujeita a risco cambial proveniente de suas compras, tomadas 
em moeda diferente da moeda funcional.
 3.2.6. Risco de taxa de juros
A Fundação busca obter as taxas de juros de suas operações de aplicações 
financeiras atreladas ao Certificado de Depósito Interbancário – CDI, criando um 
hedge natural para os saldos.
 3.2.7. Risco de crédito
É o risco de prejuízo financeiro da Fundação caso uma contraparte em um instru-
mento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem 
principalmente dos recebíveis da Fundação.
 3.2.8. Risco de liquidez
É o risco em que a Fundação irá encontrar dificuldades em cumprir com as obri-
gações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com paga-
mentos à vista ou com outro ativo financeiro. 
A abordagem da Fundação na Administração de liquidez é de garantir, o máximo 
possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações 
a vencer, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas a terceiros ou 
com risco de prejudicar a reputação da Fundação.
 3.3. Caixa e Equivalentes de Caixa
Compreendem os saldos de caixa e depósitos bancários à vista demonstrados 
ao custo e aplicações financeiras. As aplicações financeiras têm liquidez imedia-
ta, ou até 90 dias da data da aplicação e estão sujeitas a um insignificante risco 
de mudança de valor, sendo resgatáveis com o próprio emissor do instrumento 
financeiro. O cálculo do valor justo das aplicações financeiras, quando aplicável, 
é determinado levando-se em consideração serem essas aplicações financeiras 
prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estarem sujei-
tas a um insignificante risco de mudança de valor. O cálculo do valor justo des-
sas aplicações financeiras, quando aplicável, é efetuado levando-se em consi-
deração as cotações ou informações de mercado que possibilitem tal cálculo. As 
aplicações financeiras incluídas em equivalentes de caixa são classificadas na 
categoria “Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado”.
 3.4. Contas a Receber e Provisão para Créditos de Liquidação Du-
vidosa
As contas a receber são registradas e mantidas pelo valor nominal dos títulos 
representativos desses créditos, ajustados quando aplicável, a valor presente 
e deduzidas da provisão para créditos de liquidação duvidosa, constituída con-
siderando a média histórica de perdas para os títulos vencidos e após análise 
individual dos mesmos, sendo considerada suficiente pela Administração para 
cobrir eventuais perdas.
 3.5. Imobilizado
O imobilizado é registrado e demonstrado ao custo de aquisição, líquido da 
depreciação acumulada e/ou das perdas por não recuperação acumuladas, se 
houver. O custo, quando aplicável, inclui o montante de reposição dos equipa-
mentos, se satisfeitos os critérios de reconhecimento. Quando realizada uma re-
posição significativa, seu custo é reconhecido no valor contábil do equipamento 
como reposição. Os custos de reparo e manutenção dos ativos são reconhecidos 
no resultado conforme incorridos.
A depreciação dos ativos inicia-se quando estão prontos para uso pretendido na 
mesma base dos outros ativos imobilizados. É calculada e reconhecida pelo mé-
todo linear às taxas que levam em conta o tempo de vida útil econômica estimada 
dos bens descritas na nota explicativa nº 13. 
O valor residual, a vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são re-
visados no encerramento de cada exercício e ajustados de forma prospectiva, 
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