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 Comunicado
Em conformidade com a Lei Complementar 846, de 04-6-1998
Balanço Patrimonial - Serviço de Reabilitação Lucy Montoro de Mogi Mirim - Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês

Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês
Unidade - Serviço de Reabilitação Lucy Montoro de Mogi Mirim

CNPJ nº 09.538.688/0008–09
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em Reais - R$)
Ativo  Nota 31/12/2020 31/12/2019

Ativo circulante    

  
Total do ativo circulante      
Ativo não circulante    

    
Total do ativo não circulante       

Total do ativo        

Passivo  Nota  31/12/2020  31/12/2019

           6.885 
Total do passivo circulante         898.936   
Passivo não circulante

   
Total do passivo não circulante    438.981  558.991 
Patrimônio líquido       

  
Total do patrimônio líquido      
Total do passivo e do patrimônio líquido     

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras “carve-out”
(Valores expressos em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

  Nota  31/12/2020  31/12/2019
Receitas operacionais   

   

Encargos com a Previdência Social
Custos e despesas operacionais     

         633.850   

  
   

     645.074     (396.495)

Demonstrações de resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em Reais - R$) 

Demonstrações de resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em Reais - R$) 
  31/12/2020  31/12/2019

     
Resultado abrangente do exercício      645.074    (396.495)

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em Reais - R$) 
  31/12/2020  31/12/2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais   

Ajustes por:
Variação de ativos e passivos operacionais   
(Aumento) redução dos ativos   

Aumento (redução) dos passivos   

Caixa líquido das atividades operacionais                                      
Fluxo de caixa das atividades de investimento   

 
Caixa líquido das atividades de investimento     
Variação de caixa e equivalentes de caixa       

   
Variação de caixa e equivalentes de caixa     

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em Reais - R$) 

 

 acumulados  do exercício            Total
Saldos em 1º de janeiro de 2019

  
Saldos em 31 de dezembro de 2019

        
     

1 Contexto operacional - 1.1 Instituto de Responsabilidade Social 
Sírio-Libanês (“Instituto”) -

1.2 Impacto do COVID-19 nas operações 

1.3 Imunidade Tributária

1.4  Serviço de Reabilitação 
Lucy Montoro de Mogi Mirim (“Unidade”) - 

1.5 
Desempenho da Entidade em 2020 -

out” e principais práticas contábeis adotadas a. Declaração de 
conformidade

b.
Moeda funcional e moeda de apresentação

c.  Uso de estimativas 
e julgamentos -

Incertezas sobre premissas e estimativas -

Mensuração 
do valor justo

Nível 1

 Nível 2

 Nível 3

d. Base de preparação 
das demonstrações contábeis

3 Principais práticas contábeis

a. Recursos vinculados 
a projetos -

b. Estoques

c. Imobilizado (i) Reconhecimento e mensuração 

(ii) 
Custos subsequentes

(iii) 
Depreciação

  Anos

d. Redução ao valor recuperável

e. Obrigações 
trabalhistas - 

f. Outros ativos 
e passivos circulantes e não circulantes

g. Provisão 
para demandas judiciais

h. 
Ajuste a valor presente de ativos e passivos - 

i. Subvenções governamentais

Subvenção para custeio
Subvenção para 

investimentos

j. Apuração do resultado do exercício 

k. Receitas com trabalhos 
voluntários

l. 
Reconhecimento e mensuração inicial

(i) 

resultado (VJR)
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é reconhecido no resultado. Custo amortizado - Esses ativos são 
subsequentemente mensurados ao custo amortizado utilizando o 
método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas 
por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais (quando 
houver) e o impairment são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou 
perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado. Os recebíveis 
abrangem o caixa e equivalentes de caixa, títulos e valores imobiliários, 
contas a receber e outras créditos. 

justo e o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. 

custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. A despesa 
de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. 
Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é reconhecido 
no resultado.  - O Instituto desreconhece um 

ativo expiram, ou quando o Instituto transfere os direitos contratuais de 

transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da 

é reconhecido a valor justo. No desreconhecimento de um passivo 

paga (incluindo ativos transferidos que não transitam pelo caixa ou passivos 
assumidos) é reconhecida no resultado.  - Os ativos 

atualmente um direito legalmente executável de compensar os valores e 

liquidar o passivo simultaneamente. O Instituto optou 
por não reconhecer ativos de direito de uso e passivos de arrendamento 
para arrendamentos de ativos de baixo valor e arrendamentos de curto 
prazo, incluindo equipamentos de TI. O Instituto reconhece os pagamentos 
de arrendamento associados a esses arrendamentos como uma despesa 
de forma linear pelo prazo do arrendamento. Em 2020, o Instituto não 
possui ativos de direitos de uso e passivos de arrendamento dentro do 

 - Uma série de novas normas serão efetivas para 
exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2021.  A Entidade não adotou 

  31/12/2020 31/12/2019

         
        799.799     174.147

  
  31/12/2020 31/12/2019
Lucy Montoro                   -                  -

  

31/12/2019  de Custeios  31/12/2020
Lucy Montoro
Mogi Mirim                   -                    -

31/12/2018 de Custeios  31/12/2019
Lucy Montoro
Mogi Mirim                   -                    -

   31/12/2020 31/12/2019

e enfermagem      
         118.009        82.971

  31/12/2020 31/12/2019

  
         21.355        23.263

         2020        2019

Máquinas e equipa

Máquinas e equipa

 )              - 
1.298.468  (859.488)  438.981    558.991

 
31/12/2019          31/12/2020

Máquinas e equipa

Máquinas e equipa

Software e hardware                  -                -  
1.289.672         8.796             -   1.298.468

Máquinas e equipa

Máquinas e equipa

Software e hardware    (62.132 )  )           -  )
 (730.681 )  (128.806 )           -     859.487 )

 31/12/2018            31/12/2019

Máquinas e equipa

Máquinas e equipa
mentos em geral  7.120   -     -   7.120
Software e hardware                    -                -   

1.289.672                 -            -   1.289.672

Máquinas e equipa

Máquinas e equipa

Software e hardware    )  )         -      (62.132 )
 (606.361 ) (124.320 )         -    (730.681 )
  683.311    (124.320 )          -       558.991 

  31/12/2020 31/12/2019
       159.480     153.301

  31/12/2020 31/12/2019

                 -  
        159.480     153.301
(a)

legais de multas, juros ou quaisquer outras taxas, obtendo, na maioria dos 

com os parcelamentos acordados.

  31/12/2020 31/12/2019

Salários e ordenados a pagar  221.722 202.276
  

       733.914     725.042

  31/12/2020 31/12/2019

              216
           5.542          6.885

  31/12/2020 31/12/2019
     438.981        558.991

            

 31/12/2019    31/12/2020

de bens a apropriar
 - Imobilizado             -   
            

 31/12/2018    31/12/2019

de bens a apropriar
 - Imobilizado                    -           -  

dos bens adquiridos, em conformidade com o pronunciamento técnico CPC 
 - 

O Instituto, no curso normal de suas atividades, está sujeita a processos 

na opinião de seus assessores legais e, quando aplicável, fundamentada 

do desfecho dos processos em andamento e determina a necessidade ou 

naturezas cível, trabalhista e tributária com risco de perda provável. 14 

por ele alocados nos termos dos contratos de gestão. 
 - O Instituto não remunera de forma direta ou indireta seus 

  31/12/2020 31/12/2019

    120.010  
    7.050.010   6.579.320
(a) As receitas apresentadas nesta rubrica destinam-se ao custeio das 

na nota explicativa nº 5.
16 
  31/12/2020 31/12/2019

                 -
        152.055      106.960
(a)  As despesas com energia elétrica e água são custeadas mediante 

pela Matriz e repassadas às unidades, excepcionalmente para assegurar 

  31/12/2020 31/12/2019
P

Lavandeira e rouparia  )  )
  (5.305.957) (5.736.122)

  31/12/2020 31/12/2019

Auditoria  )       (3.102)
     (717.855)   (717.447)
(a) 

 
  31/12/2020   31/12/2019

)  )
      (175.549 )    (163.668 )
(a)  As despesas com energia elétrica e água são custeadas mediante 

explicativa nº 16. 
 

  31/12/2020   31/12/2019  

Outras receitas                             -
      (240.048 )    (371.869 )

  31/12/2020   31/12/2019  
  

  

 )  )
         11.224        30.651
22

como contas a pagar, salários, férias e encargos, cujos valores são 
representativos aos respectivos valores de mercado. Os valores contábeis 

liquidez, com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria 

assumidas na gestão do Instituto.  A 

31/12/2020           

   meses  
             -        -            -

31/12/2019           

   meses  
 153.301 153.301     153.301           -        -            -

perdas decorrentes de um contrato de gestão ou de uma contraparte em 

totalidade dos recursos estarem aplicados em bancos considerados de pri-
meira linha. -

Créditos diversos  7          21.355          23.263
          821.154        197.410

 - Em virtude de ser uma Enti-

tributos federais incidentes sobre o resultado, de acordo com os artigos 
 - Conside-

-

 - O 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

sobre os contratos de gestão Estadual e Municipal. Muito embora existe 
-

-

abaixo o calculo como se devido fosse.
  31/12/2020   31/12/2019  

7.050.010  6.579.320

     211.500  
  398.325  371.732 

  )
IRPJ e CSLL 34%   219.326  -
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Aos Conselheiros e Diretores do
Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês, gestor da
Unidade de Serviço de Reabilitação Lucy Montoro
Mogi Mirim - SP

Opinião

Base para opinião

Ênfase - Base de elaboração e restrição sobre uso e distribuição

“carve-out”

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 

Mario Sergio CutaitMaria Angela Atallah Carolina Lastra
Diretora Executiva

Cláudio Augusto Generoso Rildo Ancigan de Siqueira

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações 
financeiras “carve-out

  
Total da estimativa de isenção - ITCMD (4%)           6.082           4.278
Total das estimativas e principais renúncias      623.733       376.010
24 Isenção de INSS cota patronal

 31/12/2020 31/12/2019
  

  

Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês
Unidade - Serviço de Reabilitação Lucy Montoro de Mogi Mirim

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Compromisso com a transparência 

•  A Secretaria da Fazenda, 
em parceria com a Imprensa 
Oficial, reuniu os balanços 
dos últimos 5 anos das 
empresas públicas;

•  Em sintonia com as mais 
modernas práticas 
de governança corporativa.

balanços das empresas públicas

www.imprensaoficial.com.br/empresaspublicas


