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CONSELHOS APROVAM 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2019

Na última semana, os Conselhos Deliberativo e Fiscal da Sabesprev avaliaram as Demonstrações 
Contábeis da Gestão dos Planos Previdenciários e de Saúde relativas ao exercício de 2019. 

As Demonstrações Contábeis foram aprovadas por unanimidade, pelo Conselho Fiscal no dia 
20/03/2020 e pelo Conselho Deliberativo em 26/03/2020, sem nenhuma ressalva.  

Esses documentos registram a posição patrimonial dos Planos de Benefícios da Sabesprev em 
dezembro de 2019, indicando seu ativo e passivo.  

A auditoria independente da Grant Thornton Auditores Independentes, responsável por avaliar 
a segurança da informações, de acordo com normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
redigiu os seguintes pareceres:

OPINIÃO

Examinamos as demonstrações contábeis da Fundação SABESP de Seguridade Social – 
SABESPREV (“SABESPREV” ou “Entidade”), que compreenderam o balanço patrimonial 
consolidado (representado pelo somatório de todos os planos de benefícios administrados pela 
Entidade, aqui denominados de consolidado, por definição da Resolução CNPC no 8) em 31 de 
dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações consolidadas da mutação do patrimônio 
social e do plano de gestão administrativa e as demonstrações individuais por plano de 
benefício que compreendem a demonstração do ativo líquido, da mutação do ativo líquido, 
do plano de gestão administrativa e das provisões técnicas do plano para o exercício findo 
nesta 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 consolidada da SABESPREV 
e individual por plano de benefício em 31 de dezembro de 2019 e o desempenho consolidado e 
por plano de benefício de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades reguladas pelo Conselho Nacional 
de Previdência Complementar (CNPC). 

1) RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PREVIDENCIAIS
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OPINIÃO

Examinamos as demonstrações contábeis dos planos de assistência de saúde da Fundação 
Sabesp de Seguridade “SABESPREV” ou “Entidade”, que compreenderam o balanço patrimonial 
dos planos assistenciais em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, 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 do “SABESPREV” em 31 
de dezembro de 2019 e o desempenho de suas operações e os respectivos fluxos de caixa para 
o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis 
às entidades reguladas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Ênfase - Encerramento das operações

Conforme mencionado na nota explicativa nº 1, em 08 de outubro de 2019 a SABESPREV 
enviou ofício a Agência Nacional de Saúde Suplementar solicitando o encerramento dos planos 
de saúde operados pela SABESPREV. A ANS vem acompanhando o pagamento das contas 
remanescentes, sendo que sobrestou o processo até o final de março de 2020, aguardando a 
comunicação de pagamento total dos atendimentos feitos até julho de 2019.

2) RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ASSISTENCIAIS
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Já estão disponíveis no site www.sabesprev.com.br as Demonstrações Contábeis 2019.

Clique em: Informações Financeiras > Demonstrações Contábeis.


