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Relat6rio dos auditores independentes sobre as
demonstrag6es financeiras "carve-out"

Aos Conselheiros e Diretores do
lnstituto de Responsabilidade Social Sirio-Liban6s, gestor do
Ambulat6rio Medico de Especjalidades lnterlagos I AMEI
Sao Paulo -SP

Opiniao
Examinamos as demonstrag6es financeiras "carve-out" do Ambu[atorio Medico de
Especialidades lnter[agos -AMEI  ("Entidade"), filial do lnstituto de Responsabilidade
Social Sirio-Libanes ("lnstituto"), que compreendem o balango patrimonial em 31  de
dezembro de 2019 e as respectivas demonstrae6es do resultado, do resultado
abrangente, das mutag6es do patrim6nio liquido e dos fluxos de caixa para o exercicio
findo nessa data, bern como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as
politicas contabeis significativas e outras informag6es elucidativas.

Em nossa opiniao, as demonstrag6es financeiras "carve-out" acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posigao patrimonial e financeira do
Ambulat6rio Medico de Especialidades lnterlagos -AMEI, filial do lnstituto de
Responsabilidade Social Sirio-Libanes em 31  de dezembro de 2019, o desempenho de
suas operag6es e os seus fluxos de caixa para o exercicio findo nessa data, de acordo
com as praticas contabeis adotadas no Brasil.

Base para opiniao
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estao descritas
na seeao a seguir intitulada "Responsabilidades dos auditores pela auditoria das
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e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e
cumprimos com as demais responsabilidades eticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidencia de auditoria obtida e suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opiniao.

Enfase I Base de elaboraeao e apresentagao das demonstrag6es financeiras "carve-
out„
Chamamos a atengao para a nota explicativa n° 2.a que descreve a base de elaboraeao e
apresentagao das demonstrag6es financeiras "carve-out". Consequentemente, essas
demonstrae6es financeiras "carve-out" podem nao ser necessariamente urn indicativo da
performance financeira e dos resultados das operag6es futuras que seriam obtidos caso
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fossem consideradas todas as operag6es da Entidade como uma entidade juridica.
Nossa opiniao nao esta ressalvada em relagao a esse assunto.

Enfase -Reequi[ibrio econ6mico de contrato de gestao junto a Secretaria Estadual
da Satlde
Chamamos a atengao para a nota explicativa n° 1.1  as demonstrag6es financeiras, que
indica que em 31  de dezembro de 2018 o contrato de gestao junto a Secretaria Estadual
da Satlde apresentava capital de giro negativo de R$ 1.184.701,patrim6nio liquido
negativo em R$ 2.046.824 e deficit do exercicio de R$ 1.876.559. 0 lnstituto vein
buscando alternativas junto a Secretaria Estadual da Satlde visando a renegociaeao dos
valores dos repasses do contrato de gestao para equalizar os seus fluxos financeiros. Ate
a data de conclusao dos nossos trabalhos, nao houve desfecho desse assunto. Nossa
opiniao nao esta ressalvada em relagao a esse assunto.

Outros assuntos - restri§6es sobre uso e distribuigao
As demonstrag6es financeiras "carve-out" acima referidas foram elaboradas pela
administragao do lnstituto de Responsabilidade Social Sirio-Libanes com o prop6sito
especifico de serem utilizadas no processo de prestagao de contas com a Secretaria
Estadual da Sallde. Consequentemente, elas podem nao servir para outras finalidades.
Nosso relat6rio destina-se exclusivamente para a utilizagao e informagao no processo de
prestagao de contas com a Secretaria Estadual de Sadde identificados pelo lnstituto de
Responsabilidade Social Sirio-Libanes e nao deve ser distribuido ou utilizado por outras
partes que nao o do lnstituto de Responsabilidade Social Sirio-Libanes, Ambulat6rio
Medico de Especialidades lnterlagos e Secretaria Estadual da Satlde.

Responsabilidades da administragao pelas demonstrae6es financeiras "carve-out"
A administragao e responsavel pela elaboragao e adequada apresentagao das
demonstrae6es financeiras "carve-out" de acordo com as praticas contabeis adotadas no
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessarios para permitir a
elaboraeao de demonstrag6es financeiras livres de distongao relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboragao das demonstrag6es financeiras "carve-out", a administragao e responsavel
pela avaliaeao da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando
aplicavel, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa
base contabil na elaboragao das demonstrag6es financeiras "carve-out", a nao ser que a
administragao pretenda liquidar o lnstituto ou cessar suas operag6es, ou nao tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operag6es.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrag6es financeiras "carve-
out„
Nossos objetivos sao obter seguranga razoavel de que as demonstrag6es financeiras
"carve-out", tomadas em conjunto, estao livres de distorgao re[evante,

independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relat6rio de auditoria
contendo nossa opiniao. Seguranga razoavel 6 urn alto nivel de seguranea, mas nao uma
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasilejras e
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distong6es relevantes
existentes. As distorg6es podem ser decorrentes de fraude ou erro e sao consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma
perspectiva razoavel, as decis6es econ6micas dos usuarios tomadas com base nas
referidas demonstrag6es financeiras "carve-out".
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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. Alem disso:

ldentificamos e avaliamos os riscos de distongao relevante nas demonstrag6es financeiras
"carve-out", independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e

executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bern como obtemos
evidencia de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opiniao. 0 risco de
nao deteapao de distongao relevante resultante de fraude 6 major do que o proveniente de
erro, ja que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
falsificagao, omissao ou representae6es falsas intencionais.

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados as circunstancias, mas, nao, com o
objetivo de expressarmos opiniao sobre a eficacia dos controles internos da Entidade.

Avaliamos a adequagao das politicas contabeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contabeis e respectivas divulgag6es feitas pela administragao.

Concluimos sobre a adequagao do uso, pela administragao, da base contabil de
continuidade operacional e, com base nas evidencias de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relagao a eventos ou condig6es que possam levantar dtivida
significativa em relagao a capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atengao em nosso relat6rio
de auditoria para as respectivas divulgae6es nas demonstrag6es financeiras "carve-out"
ou incluir modificagao em nossa opiniao, se as divulgag6es forem inadequadas. Nossas
conclus6es estao fundamentadas nas evidencias de auditoria obtidas ate a data de nosso
relat6rio. Todavia, eventos ou condig6es futuras podem levar o lnstituto a nao mais se
manter em continuidade operacional.

Avaliamos a apresentagao geral, a estrutura e o conteudo das demonstrag6es financeiras
"carve-out",  inclusive as divulgag6es e se as demonstrae6es financeiras "carve-out"

representam as correspondentes transag6es e os eventos de maneira compativel com o
objetivo de apresentagao adequada.

Comunicamo-nos com a administragao a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da epoca da auditoria e das constatag6es significativas de auditoria, inclusive as
eventuais deficiencias significativas nos controles internos que identificamos durante
nossos trabalhos.

Sao Paulo, 24 de margo de 2020

KPMG Auditores lndependentes
CRC 2SP014428/O-6



Instituto de Responsabilidade Social Sirio-Libanes
Unidade - Ambulat6rio Medico de Especialidades "Maria Cristina Cury" - AME Interlagos

Balan€os patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Valores expresses em Reais - RS)

Ativo

Ativo circulante
Recursos financeiros vinculados a proj etos
Recursos a receber de projetos - contratos de gestao e convenios
Estoques
Cieditos diversos

Total do ativo circulante

Ativo nao circulante
Dep6sitosjudiciais
Imobilizndo

Total do ativo nao circulante

Total do ativo

As notas explicativas sao parte integrante das demonstrap6es financeiras.

Nota         31/12/2019          31/12/2018

4                    918.912               2.258.840

64.058                    89.682

14.685                     60.346

997.655              2.408.868

18.522

586.805                  734.259

586.805                   752.781

I.584.460               3.161.649

7

Passivo

Passivo circulante
Fomecedores
Obrigag6es trabalhistas
Obrigap6es tributhrias de terceiros
Outras contas a pagar

Total do passivo circulante

Passivo nao circulante
Provisao para demandas j udiciais
Subveng6es de investimentos a realizar
Subven¢ao de bens a apropriar - imobilizado

Total do passivo nao circulante

Patrim6nio Liquido

(Deficits) supefavits acumulados
(D6ficit) do exercicio

Total do patrim6nio liquido

Total do passivo e do patrim6nio h'quido

Nota

15

31/12/2019            31/12/2018

539.031                     446.218

1.615.063                  1.922.847

27.488                     28.668

774                            783

2.182.356                2.398.516

30.408                     180.922

831.715                          18.217

586.805                   734.259

1.448.928                    933.398

( 170.265)              I.272.424

(1.876.559)            ( I.442.689)

(2.046.824)                (170.265)

1.584.460                3.161.649



Instituto de Responsabilidade Social Sirio-Liban6s
Unidade - Ambulat6rio Medico de Especialidades ``Maria Cristina Cury" - AME Interlagos

Demonstrac6es dos resultados

Exercicios f]ndos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Valores expressos em Reais - RS)

Notas                     31/12/2019                     31/12/2018

Receitas operaciomis
Recursos dos Contratc)s de Gestao - Estadual

Custos e despesas operacionais
Custos com pessoal, medicanentos, materiais e servigos medicos
Utilidade ptiblica
Servi¢os profissionais
Depreciap6es
Contingencias
Outras (despesas) operacionais

Superfvit opel.acional antes do resultado rinanceiro

Despesas fmanceiras
Receitas financeiras

Reeeitas financeiras, Ifquidas

(D6ficit) do exercicio

As Rotas expLicativas sao parte integrante das demonstrap6es financeiras.

16                        14.213.347                          13.812.924

14.213.347                          13.812.924

17                     (13.402.521)

18                          (458.778)

19                        (1.559.339)

8                          (160.498)

12                                54.088

20                          (591.028)

(16,118.076)

(I.904.729)

21                                  (11.769)

21                                39.939

(13.052.695)

(394.412)

(1.464.277)

(147.586)

(83.485)

(298.922)

(15.441.377)

(1.628.453)

(5-899)
191.663

21                                  28.170                                 185.764

(1,876.559) (I.442.689)



Instituto de Responsabilidade Social Sirio-Libanes
Unidade - Ambulat6rio Medico de Especialidades "Maria Cristina Cury" - AME Interlagos

Demonstrac6es dos resultados abrangentes

Exercicios fLndos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Valores expresses em Reais - RS)

(Deficit) do exereicio

Outros resultados abrangentes

Resultado abrangeDte do exercicio

As notas explicativas sao parte integrante das demonstrap6es financeiras.

31/12#019               31/12#018

(I.876.559)                (I.442.689)

(I.876.559) (1.442.689)



Instituto de Responsabilidade Social Sirio-Libanes
Unidade - Ambulat6rio Medico de Especialidades "Maria Cristina Cury" - AME Interlagos

Demonstrac6es das muta¢6es do patrim6nio h'quido

Exercicios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Valores expressos em Reais - RS)

(D6flcits)
superivits

acumulados

@6ficit) do
exercicio

Total

Sa]dos em 01 de janeiro de 2017

Incolpora95o do superivit do ano anterior ao deficit acumulado
D6ficit do exercicio

Saldos em 31 de dezembro de 2018

Incolporaeao do deficit do ano anterior ao deficit acumulado
Deficit do exercicio

Saldos em 31 de dezembro de 2019

As notas explicativas sao parte integrante das demonstrae6es fmanceiras.
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127.797                      I.144.627                      1.272.424

1.144.627                       (1.144.627)

(1.442.689)

1272.424                    (1.442.689)

(1.442.689)

(170.265)

(I.442.689)

(170.265)

I.442.689

(I.876.559)                    (1.876.559)

(I.876.559)                  (2.046.824)



Instituto de Responsabilidade Social Sirio-Liban6s
Unidade - Ambulat6rio Medico de Especialidades "Maria Cristina Cury" - AME

Demonstra¢6es dos fluxos de caixa

Exercicios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Valores exi)ressos em Reais - RS)

31/12/2019                   31/12/2018

Fluxos de caixa das atividades operacionais

(D6ficit) do exercicio
Ajustes por
Provisao para contingencias
Depreciap6es

Variacao de ativos e passivos operacionais

(Aumento) reducao dos ativos
Recursos fmanceiros vinculados a projetos
Estoques
Cteditos diversos
Dep6sitosjudiciais

Aumento (redu¢ao) dos passivos
Fomecedores
Obrigag6es trabalhistas
Obrigap5es tributdrias
Outras contas a pagar
Contingenc ias pagas
Subveng6es de bens a apropriar - imobilizado
Subvene6es de Investimentos a Realizar

Caixa liquido pelas atividades operacionais

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Subveng6es de bens a apropriar - compras de inobilizado
Adig6es no imobilizado

Caixa liquido das atividades de investimento

Varia¢ao de caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa no infcio do exercicio
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercicio

Variacao de caixa e equiva]entes de caixa

As notas explicativas sao parte integrante das demonstrap6es fmanceiras.
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(1.876.559)                     (1.442.689)

(54.088)                             83.485
160.498                             147.586

1.339.928                             950.065

25.624                           (20.666)

45.661                              (33.472)

18.522                               27.045

92.813                                62.758

(307.784)                          530.359

(1.180)                                 6.234

(9)                                 (108)

(96.426)                          ( 14.370)

(160.498)                         (147.586)
813.498                            (148.641)

36.735                                161.176

(36.735) (161.176)



Instituto de Responsabiddade Social Sirio-Libanes
Unidade - Ambulat6rio M6dico de Especididades ``Maria Cristina Cury" -AME Interlagos

Demonstrac6es finaneeiras " carve-out" em
31  de dezembro de 2019 e 2018

Notas explicativas da administracao as demonstrac6es
financeiras "carve-out"

(Valores expressos em Rears, exceto quando indicado de outra forma)

1      Contexto operacional

1.1     Instituto de Responsabilidade social sirio-Liban6s ("Instituto")
0 Instituto de Responsabilidade Social Sirio-Libanes ("Instituto") 6 rna associagao sem fins
lucrativos que, nos termos de seu Estatuto Social, tern por objeto "fomentar ou realizar
atividades de promogao, protegao e assistencia a satde, sem finalidade lucrativa, atrav6s de
ag6es na area m6dica, de satde, de pesquisa e ensino (artigo 2°).

Constituido em 14 de abril de 2008, com sede na Rua Peixoto Gomide n° 337, Bela Vista, Sao
Paulo, Estado de Sao Paulo, devidamente inscrita no Cadastro Nacional Pessoa Juridica, sob o
n° 09.53 8.688/0001 -32.

Em 15 de julho de 2008, foi reconhecido pela Secretaria Municipal de Gest5o como
Organizag5o Social de Sadde no Municipio de Sao Paulo e, em 30 de novembro de 2009, como
Organizapao Social de Sadde pela Secretaria Estadual de Gest5o Ptiblica.

Essas demonstrag5es flnanceiras "carve-out" contemplam apenas os direitos, obrigag6es e o
resultado das operag6es da filial Ambulat6rio Medico de Especialidades "Maria Cristina Cury"
AME Interlagos ("Entidade") gerida pelo Instituto de Responsabilidade Social Sirio-Libanes
("Instituto") os quais s5o controlados e operados por meio de centros de custos pela
controladoria do Instituto.

1.2     Imunidade Tributfria
0 Instituto de Responsabilidade Social Sirio-Libanes ("Instituto") 6 uma entidade de sande, sem
fins lucrativos, a qual, mos termos do artigo 150, VI, "c", da Constituigao Federal, 6 imune aos
impostos incidentes sobre sua renda, patrim6nio e servigos.

Nesse sentido, como entidade imune, deve cumprir todas as obrigap5es acess6rias previstas na
legislagao municipal de ISS, sobretudo quanto a emissao de nota fiscal na prestagao de servigos.

Independentemente da imunidade tributdria do Instituto, nao ha incidencia de ISS no ambito do
contrato de gestao, pois nao ha caracterizapao de prestagao de servigos ao Poder Pbblico.

1.3     Ambulat6rio Medico de Especialidades "Maria cristina cury" -AME
Interlagos ("Unidade")
Inscrita no Cadastro Nacional Pessoa Juridica, sob o n° 09.538.688/0006-47, localizada na Rua
Artur Nascimento Jtinior, n° 120, Interlagos.   Em 15 de dezembro de 2011 foi celebrado
Contrato de Gestao n° 001.0500.000.070/2011 com o Govemo do Estado de Sao Paulo, por
meio da Secretaria de Estado da Satde, assumindo a gestao a partir de 1 de janeiro de 2012 por
5 anos.    Em 15 de dezembro de 2016, foi celebrado urn novo contrato de gestao sob n°
001.0500.000.045/2016, que prev6 a gestao a partir de 16 de dezembro de 2016 por 5 anos, com
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Instituto de Responsabilidade Social Sirto-Libanes
Unidade - Ambulat6rio Medico de Especialidades "Maria Cristina Cury" - AME Interlagos

Denonstrap6es f inanceiras `` carve-out" em
31 de dezembro de 2019 e 2018

o repasse global estimado em R$ 71,1 milh6es.    0 repasse dejaneiro a dezembro de 2019 deste
instrunento 6 de R$ 14,1 milh6es. Para 2020 o montante estimado 6 de R$  15,2 milh6es,
conforme termo de aditamento n° 01/2020.

1.4      Plano da Administracao para o AME Interlagos

0 Ambulat6rio Medico de Especialidades Dra. Maria Cristina Cury (AME Interlagos) encerrou
o exercicio de 2019 com deficit de R$ 1,9 milhao, gerando patrim6nio liquido a descoberto de
R$ 2,04 milhao, com o passivo circulante excedente ao ativo circulante em R$  1,185 milhao.

A composigao de fatores para geragao do d6ficit operacional vein ocorrendo desde o final de
2018. Na ocasiao, a Secretaria Estadual da Sabde decidiu efetuar urn corte de 50% no valor da

parcela mensal de repasse entre os meses de dez/18 a mar/19, o que correspondeu a redugao
total de receita neste periodo, na ordem de R$ 2,6 milh6es. Paralelo a isso, ocorreu tamb6m o
incremento no percentual de cumprimento das metas de atendimento pactuadas, elevando o
indice de 85°/o para 90%. Essas quest6es colaboraram para que a unidade fechasse o ano de
2019 com deficit operacional.

0 plano orgamentario da unidade para 2020, definido pela SES, considerou aumento de 3,5% no
valor do repasse mensal, valor ainda insuficiente para garantir o equilibrio financeiro da unidade
para 2020. A Diretoria Executiva do IRSSL negocia paralelamente com a SES, a repactuagao no
modelo de atendimento da unidade, com redug5o de consultas ambulatoriais e aumento de
cirurgias eletivas de baixa complexidade.

Considerando os fatores pontuais acima citados, a govemanga da unidade reitera a expectativa
de revisao de valores do contrato de gestao para 2020 e mant6m como principais direcionadores
a manutengao das boas pfaticas de gestao, o controle de despesas e a gest5o de custos,
acreditando serem fatores importantes para o trazer urn folego e garantir o equilibrio financeiro
da unidade no ano de 2020, iniciando o processo de reversao do patrim6nio liquido negativo da
unidade, ja a partir de 2020.
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Instituto de Responsabilidade Social Sirio-Liban8s
Unidade -Ambulat6rio M6dieo de Especialidades ``Marla Cristina Cury" -AME Interlagos

Demonstrap6es fii'ianeeiras " cc[rve-out" e;in
31  de dezembro de 2019 e 2018

Apresentacao das demonstrac6es financeiras "carve-out" e principais
prfticas contabeis adotadas

a.      Declara¢ao de conformidade
As demonstrag6es financeiras do Instituto foran preparadas e estao sendo apresentadas em
conformidade com as praticas contabeis adotadas no Brasil, incluindo orientag6es previstas na
ITG 2002 (1) -Entidade sem finalidade de lucros.

As demonstrag6es financeiras "carve-out" que estao sendo apresentadas contemplam apenas os
direitos, obrigag6es e o resultado das operap6es da filial Ambulat6rio Medico de Especialidades
"Maria Cristina Cury" - AME Interlagos ("Entidade") gerida pelo Instituto de Responsabilidade

Social Sirio-Libanes ("Instituto") os quais sao controlados e operados por meio de centros de
custos pela controladoria do Instituto.

Dessa forma, nao representando, a situapao fmanceira e patrimonial do Instituto como urn todo
(operac6es e resultados da sede-matriz, decorrentes das atividades hospitalares, e das filiais,
decorrentes da operacionalizagao da gestao e execug5o das atividades e dos servigos de sadde
dessas OSS's).

Ressaltamos que no modelo de contratos de gest5o de uma OSS - Organizaeao Social de Satde,
quando existe o t6rmino do contrato e nao ha interesse entre as partes em mante-1o, o ente
pdblico abre processo licitat6rio para contratag5o de uma nova entidade privada que passara a
gerir o contrato. Dessa forina, os bens, direitos e deveres da OSS sao transferidos de uma
entidade privada para outra a partir desse momento. 0 contrato de gestao em questao segue o
mesmo pressuposto e, caso o Instituto manifeste interesse em nao renova-lo, o mesmo sera
devolvido ao ente ptiblico que buscara outra entidade privada para assumir o contrato de gestao

Todas as informag6es relevantes pr6prias das demonstrag6es financeiras, e somente elas, estao
sendo evidenciadas, e correspondem aquelas utilizadas pela administragao na sua gestao.

A emissao das demonstrag6es financeiras do exercicio findo em 31 de dezembro de 2019, foi
aprovada pelo conselho de administragao do Instituto em 24 de mango de 2020.

b.      Moeda funcional e moeda de apresenta¢ao
Essas demonstrag6es financeiras "carve-out" sao apresentadas em Reais, que 6 a moeda
funcional do Instituto. Todas os saldos foram arredondados desconsiderando os centavos, exceto
quando indicado de outra forma.

c.       Uso de estimativas ejulgamentos
Na preparacao destas demonstrae6es financeiras, a Administragao utilizou julgamentos e
estimativas que afetam a aplicaeao das politicas contabeis do Instituto e os valores reportados
dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.
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d.

As estimativas e premissas sao revisadas de forma continua. As revis5es das estimativas sao
reconhecidas pro spectivamente.

Incertezas sobre premissas e estimativas
As informag6es sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas em 3 1  de dezembro
de 2019 que possuem urn risco significativo de resultar em urn ajuste material mos saldos
contabeis de ativos e passivos no pr6ximo ano fiscal estao incluidas nas seguintes notas
explicativas:

•     Nota explicativa 8 -valor residual do ativo imobilizado;
•     Nota explicativa 12 -provisao para demandajudicial.

Mensura€Go do valor justo
Uma s6rie de politicas e divulgag6es contabeis do Instituto requer a mensuragao de valor justo,
para os ativos e passivos financeiros e nao financeiros.

Quest6es significativas de avaliagao sao reportadas para a Administrapao do lnstituto.

Ao mensurar o valor justo de urn ativo ou un passivo, o Instituto usa dados observaveis de
mercado, tanto quanto possivel. Os valores justos sao classificados em diferentes niveis em uma
hierarquia baseada nas informag6es (inputs) utilizadas nas t6cnicas de avaliagao da seguinte
foma:

•     Nivel 1: pregos cotados (nao ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos
identicos.

•     Nivel 2: inputs, exceto os pregos cotados incluidos no Nivel 1, que sao observaveis para
o ativo ou passivo, diretamente ®regos) ou indiretamente (derivado de pregos).

•     Nivel 3: inputs, para o ativo ou passivo, que nao sao baseados em dados observaveis de
mercado (inputs nao observaveis).

0 Instituto reconhece as transferencias entre niveis da hierarquia do valor justo no final do
periodo das demonstrag6es financeiras em que ocorreram as mudangas.

Informag6es adicionais sobre as premissas utilizadas na mensuragao dos valores justos estao
incluidas nas seguintes notas explicativas :

Nota explicativa 22 - instrumentos fmanceiros.

Base de prepara¢ao das demonstra¢6es contabeis
As demonstrag6es financeiras "carve-out" foran preparadas com base no custo hist6rico, com
exceeao dos instrunentos financeiros nao derivativos mensurados e atualizados pelo valor justo
por meio do resultado.
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3     Principais praticas contfbeis
As demonstrag6es financeiras "carve-out" foram preparadas de acordo com as praticas
contabeis descritas a seguir.

a.      Recursos vinculados a projetos
Recursos vinculados a projetos representam os saldos de bancos conta movimento e aplicag6es
financeiras que possuem utilizagao restrita e somente poderao ser utilizados em projetos para
fazer frente as obrigag6es do contrato de gestao.

b.       Estoques
Os estoques estao relacionados, principalmente, a materiais hospitalares, medicamentos e
materiais de consumo para serem utilizados junto aos pacientes atendidos no ambulat6rio. 0
custo dos estoques, baseado no principio do custo m6dio, sendo avaliado com base no custo
hist6rico de aquisigao e acrescido de gastos relativos a transportes, armazenagem e impostos
nao recuperaveis. Os valores de estoques contabilizados nao excedem os valores de mercado.

c.       ImobiLizado

(i) Reconhecimento e mensura€tio
Items do imobilizado sao mensurados pelo custo hist6rico de aquisigao ou construgao, deduzido
de depreciacao acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redugao ao valor recuperavel,
quando necessarias.

0 custo inclui gastos que sao diretamente atribuiveis a aquisig5o de urn ativo. 0 custo de ativos
construidos pelo pr6prio Instituto inclui o custo de materiais e mao de obra direta e quaisquer
outros custos para colocar o ativo no local e em condic6es necessdrias para que esses sejam
capazes de operar da forma pretendida pela Administracao.

Urn item de imobilizado 6 baixado quando nenhum beneficio econ6mico futuro for esperado do
seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo
a diferenca entre o valor liquido da venda e o valor contabil do ativo) sao incluidos na
demonstragao do resultado no exercicio em que o ativo for baixado.

0 custo de certos items do imobilizado em 1° de janeiro de 2019, data de transigao do Instituto
para as normas CPCs (IRFS) foi determinada com base em seu valor justo naquela data.

(ii) Custos subsequentes
Custos subsequentes sao capitalizados apenas quando 6 provavel que beneficios econ6micos
futuros associados com os gastos serao auferidos pelo Instituto.
Os custos de manuteng5o no dia a dia do imobilizado sao reconhecidos no resultado conforme
incorridos.

(iii) Deprecia€do
A depreciagao 6 calculada para amortizar o custo de items do ativo imobilizado, 1iquido de seus
valores residuais estimados, utilizando o m5todo linear baseado na vida util estimada dos itens.
A depreciag5o 6 reconhecida no resultado. Terrenos nao sao depreciados.
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As vidas titeis estimadas do ativo imobilizado para o exercicio corrente sao as seguintes:

Instalap6es
M6veis e utensilios
Maquinas e equipamentos medicos
Maquinas e equipamentos em geral
Software e hardware
Veiculos

Os m6todos de depreciag5o, as vidas dteis e os valores residuais serao revistos a cada
encerramento de exercicio e ajustados caso seja apropriado como mudanga de estimativas
contabeis.

Nao houve evidencias sobre a necessidade de alteragao da expectativa de vida titil econ6mica
dos ativos em relagao ao ano anterior.

d.      Reducao ao valor recuperfvel
Urn ativo financeiro nao mensurado pelo valor justo por meio do resultado 6 avaliado a cada
data de apresentag5o para apurar se ha evidencia objetiva de que tenha ocorrido perda no seu
valor recuperavel. Urn ativo tern perda no seu valor recuperavel se uma evid6ncia objetiva
indica que un evento de perda ocorreu ap6s o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele
evento de perda teve urn efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser
estimados de urna maneira confiavel.

e. Obriga¢5es trabalhistas
Contempla as provisoes trabalhistas decorrentes de ferias e encargos, constituidas com base na
remuneragao de cada funcionario e no periodo aquisitivo incorrido ate a data do balango.

f.       Outros ativos e passivos circulantes e nao circulantes
Os ativos circulantes e nao circulantes sao apresentados pelo seu custo de aquisigao ou de
realizapao, incluindo, quando aplicavel, os rendimentos auferidos ate a data do balango.

Os passivos circulantes e nao circulantes sao demonstrados por valores conhecidos ou
calculaveis acrescidos, quando aplicavel, dos correspondentes encargos incorridos ate a data do
balango.

9.      Provisao para demandasjudiciais
0 Instituto 6 parte de diversos processos judiciais e administrativos. Provisoes sao constituidas
para todas as contingencias referentes a processos judiciais para os quais 6 provavel que uma
saida de recursos seja feita para liquidar a contingencia/obrigagao e ulna estimativa razoavel
possa ser feita. A avaliapao da probabilidade de perda inclui a avaliagao das evidencias
disponiveis, a hierarquia das leis, as jurisprudencias disponiveis, as decis5es mais recentes nos
tribunais e sua relevancia no ordenamento juridico, bern como a avaliagao dos advogados
extemos. As provisoes sao revisadas e ajustadas para levar em conta alterag5es nas
circunstancias, tais como prazo de prescrigao aplicavel, conclus6es de inspeg6es fiscais ou
exposig5es adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decis5es de tribunais.
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h.        Ajuste a valor presente de ativos e passivos
0 Instituto nao pratica transag6es significativas de compras a prazo com valores pr6-fixados.
Assim, os saldos dos direitos e das obrigag6es estao mensurados nas datas de encerranento dos
exercicios por valores pr6ximos aos respectivos valores presentes.

i.       Subvenc6es governamentais
Os valores recebidos e empregados dos Contratos de Gestao firmados com a Secretaria da
Satide do Estado de Sao Paulo ("SES") e contratos de convenio firmados com o Govemo, sao
registrados em conformidade com o CPC 07 (R1) Subvengao e Assistencia Govemamental, da
seguinte forma:

Subvencao para custeio - Reconhecida como receita do exercicio para fazer fase as despesas
incorridas.
Subvencao para investimentos - relacionada a ativos, incluindo aqueles ativos nao monetarios
mensurados ao valor justo, deve ser apresentada no balango patrimonial em conta de passivo,
como receita diferida, enquanto apenas recebido registrados na rubrica "Subveng6es de
investimentos a realizar", ap6s a aquisigao do ativo, o montante 6 reclassificado para a rubrica
"Subveng6es de bens a apropriar - imobilizado", sendo reconhecidas como receita do exercicio,

ao longo do periodo de vida util dos bens adquiridos
Adicionalmente o ben adquirido 6 contabilizado como imobilizado e depreciado pela vida util
estimada.

j.      Apuracao do resultado do exercfcio
As receitas, os custos e as despesas das operag6es sao reconhecidos em conformidade com o
regime contabil de competencia. Os repasses dos contratos de gestao/convenios sao efetuados
pelos ente ptiblico geralmente no inicio do mss seguinte a competencia.

k.      Receitas com trabalhos voluntarios
As receitas com trabalhos voluntarios sao mensuradas ao seu valor justo, levando-se em
consideracao os montantes que o Instituto haveria de pagar caso contratasse estes servigos em
mercado similar. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 o Instituto nao registrou receitas e
despesas relacionadas aos trabalhos voluntarios em decorr6ncia de nao ter efeito relevante nas
demonstrag6es financeiras "carve-out".

I.      Instrumentos financeiros

Reconhecimento e mensura€do inicial
Os recursos a receber de projetos de contratos de gestao e convenios sao reconhecidos
inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros s5o
reconhecidos inicialmente quando o Instituto se tomar parte das disposie6es contratuais do
instrunento.

Urn ativo financeiro (a memos que seja urn contas a receber de clientes sem urn componente de
financiamento significativo) ou passivo financeiro 5 inicialmente mensurado ao valor justo,
acrescido, para un item nao mensurado ao VJR (Valor justo por meio do resultado), os custos
de transagao que sao diretamente atribuiveis a sua aquisigao ou emissao. Urn contas a receber de
clientes sem un componente significativo de financiamento 6 mensurado inicialmente ao prego
da operacao.
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(i)       Classif ilca€do e mensura€do subsequente
No reconhecimento inicial, urn ativo financeiro 6 classificado como mensurado: ao custo
amortizado; ao VJORA (Valor justo por meio de outros resultados abrangentes) -instrunento
de divida; ao VJORA -instrumento patrimonial; ou ao VJR. No exercicio de 2018 o Instituto
nao possuia nenhum instrumentos financeiro classificado como VJORA - instrunento de dfvida
ou VJORA - instrumento patrimonial.

Os ativos financeiros nao sao reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a nao
ser que o Instituto mude o modelo de neg6cios para a gestao de ativos financeiros, e neste caso
todos os ativos financeiros afetados sao reclassificados no primeiro dia do periodo de
apresentag5o posterior a mudanga no modelo de neg6cios.

Urn ativo financeiro 6 mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condig6es a seguir e
nao for designado como mensurado ao VJR:

•     6 mantido dentro de urn modelo de neg6cios cujo objetivo seja manter ativos financeiros
para receber fluxos de caixa contratuais; e

•     seus termos contratuais geram, em datas especificas, fluxos de caixa que sao relativos
somente ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto.

Todos os ativos financeiros nao classificados como mensurados ao custo amortizado conforme
descrito acima, sao classificados como ao VJR.

Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado IVJR:)
Esses ativos sao mensurados subsequentemente ao valor justo. 0 resultado liquido, incluindo
juros ou receita de dividendos, 6 reconhecido no resultado.

Custo amortizado
Esses ativos sao subsequentemente mensurados ao custo anortizado utilizando o m6todo de
juros efetivos. 0 custo amortizado 6 reduzido por perdas por impairment. A receita de juros,
ganhos e perdas cambiais (quando houver) e o impairment sao reconhecidos no resultado.
Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento 6 reconhecido no resultado. Os recebiveis
abrangem o caixa e equivalentes de caixa, trfulos e valores imobiliarios, contas a receber e
outras cr6ditos.

Passivos financeiros - classificacao, mensuragao subsequente e ganhos e perdas
Os passivos financeiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR.
Urn passivo financeiro 6 classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado caso
for classificado como mantido para negociag5o. Passivos financeiros mensurados ao VJR sao
mensurados ao valor justo e o resultado liquido, incluindo juros, 6 reconhecido no resultado.
Outros passivos financeiros sao subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando
o metodo de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais sao reconhecidos no
resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento tamb6m 6 reconhecido no resultado.

(ii)       Desreconhecimento
0 Instituto desreconhece urn ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa
do ativo expiram, ou quando o Instituto transfere os direitos contratuais de recebimento aos
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fluros de caixa contratuais sobre urn ativo financeiro em uma transagao na qual
substancialmente todos os riscos e beneficios da titularidade do ativo financeiro s5o transferidos
ou na qual o Instituto nem transfere nem mant6m substancialmente todos os riscos e beneficios
da titularidade do ativo financeiro e tamb6m nao ret5m o controle sobre o ativo financeiro.

0 Instituto desreconhece urn passivo financeiro quando sua obrigagao contratual 6 retirada,
cancelada ou expira. 0 Instituto tamb6m desreconhece un passivo financeiro quando os termos
sao modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado sao substancialmente diferentes,
caso em que urn novo passivo financeiro baseado mos termos modificados 6 reconhecido a valor
justo.

No desreconhecimento de un passivo financeiro, a diferenga entre o valor contabil extinto e a
contraprestacao paga (incluindo ativos transferidos que nao transitam pelo caixa ou passivos
assumidos) 6 reconhecida no resultado.

(iii)        Compensacdo
Os ativos ou passivos financeiros sao compensados e o valor liquido apresentado no balango
patrimonial qunndo, e somente quando, o Instituto tenha atualmente urn direito legalmente
executavel de compensar os valores e tenha a intengao de liquida-1os em uma base liquida ou de
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

in.      Arrendamentos
0 Instituto optou por nao 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. 0 Instituto reconhece os pagamentos de arrendamento associados a esses arrendamentos
como rna despesa de forma linear pelo prazo do arrendamento. Em 2019, o Instituto nao possui
ativos de direitos de uso e passivos de arrendamento dentro do escopo da norma CPC06 (R2).

n.      Novas normas e interpretae6es ainda nao efetivas
Uma s6rie de novas normas serao efetivas para exercicios iniciados ap6s 1° de janeiro de 2019.
0 Instituto nao adotou essas normas na preparagao destas demonstrag6es financeiras. As
seguintes normas alteradas e intexpretag5es nao deverao ter uln impacto significativo nas
demonstrag6e s financeiras :

- Definig5o de urn neg6cio (alterag6es ao CPC  15ITFRS 3).
- Defmigao de materialidade (emendas ao CPC 26/IAS  1  e CPC 23AAS 8).

4     Recursos financeiros vinculados a projetos

Caixa e bancos

Aplicap6es finance iras

31/12/2019                    31/12/2018

774                                     1.081

918.138                          2.257.759

918.912                        2.258.840

Referem-se principalmente a Fundos de Investimentos por cotas que apresentam em sua
composigao titulos ptiblicos federais ou titulos privados de baixo risco de cr6dito, pr6 ou p6s
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fixados. As remunerag6es das aplicag6es financeiras rendem juros que variam de 82% a 94% do
CDI (em 2018 a remuneragao ficou em 81% a 84% do CDI).

Recursos a receber de projetos -contratos de gestao e conv6nios
31/12/2019                    31/12/2018

Amb. de Especialidades lnterlagos

As movimentag6es financeiras dos contratos de gestao e recursos pr6prios nos exercicios findos
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 est5o demonstradas mos quadros abaixo:

Recursos
a Receber

Unidades                                                                         31/12#018

Amb. de Especialidades Interlagos

Unidades

Amb. de Especialidades Interlagos

Recursos
a Receber

31/12/2017

Recusos
Recursos de         Recursos de           Recebidos -

Custeio      Investimentos       lnvestimentos

Recursos
Recebidos -

Custeio

14.055.252               822.463 14.052.849

Recusos
Recebidos -

Investimentos

Recursos
Recebidos -

Custeio
Recursos de         Recursos de

Custeio     Investimentos

13.677.873 13.665.338

Recursos
a Receber

31/12/2019

Recursos
a Receber

31/12/2018

Os recursos para operacionalizagao da gestao e execugao das atividades e servigos de sadde "custeio",
compostos dos termos de retirratificapao niinieros 01/2019, 02/2019 e 03/2019, totalizando R$
14.055.252.

Os recursos de investimentos provenientes dos termos de aditanentos niinero 04/2019, para aquisigao de
equipamento (mam6grafo digital) R$ 645.000 e niinero 05/2019, para implantagao do Ame Mais
R$ 177.463, totalizando R$ 822.463.

6     Estoques
31/12/2019                    31/12/2018

Generos alimenticios, rouparia, uniformes e outros

Medicamentos, materiais medico-cirdrgicos e enfermagem

7     Cr6ditos diversos

Adiantamentos a funciondrios

Despesas a apropriar

17

29.781                                  26.218

34.277                              63.464

64.058                             89.682

31/12/2019                    31/12/2018

12.160                                  48.148

2.525                                   12.198

14.685                             60.346
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Taxas anuais de                               Depreciacao
depreciacao                Custos         acumu]ada 2019                 2018

Instalap5es

M6veis e utensilios

Maquinas e equipanentos medicos

Mfquinas e equipamentos em geral

Software e hardware

Total

128.181                    (20.295)

433.613                 (318.844)

815.608                (462.212)

92.273                   (81.519)

181.255                  (181.255)

107.886             120.704

114.769             150.394

353.396            417.525

10.754                37.125

8.511

1.650.930           (1.064.125)        586.805           734.259

As movimentag5es do custo e da depreciagao do imobilizado mos exercicios findos em 3 1 de
dezembro de 2019 e 2018 estao demonstradas mos quadros abaixo:

Saldo em                                                      Saldo em

3|/12/2o|8       Adic6es         Baixas      31/12/2o|9

Custo

Instalap6es

M6veis e uteusilios

Maquinas e equipamentos medicos

Maquinas e equiparnentos em geral

Software e hardware

Total custo

Deprecia¢ao

Instalap6es

M6veis e utensilios

Maquinas e equipamentos medicos

Maquinas e equipamentos em geral

Software e hardware

Total depreciacao

Sa[do liquido

Custo

Instalap6es

M6veis e utensilios

Maquinas e equipamentos medicos

Maquinas e equipamentos em geral

Software e hardware

Total custo

18

128.181

423.258             10.486

789.359           26.249

107.317

193 . I 1 0

1.641.225             36.735

(7.477)         (12.818)

(272.864)        (45.980)

(371.834)         (90.378)

(70.192)         (11.322)

(184.599)

(906.966)      (160.498)

734.259     (123.763)

Saldo em

31/12/2017        Adic6es

-            128.181

411.275              11.983

789.359

86.305             21.012

193.110

1.480.049           161.176

128.181

(131)                433.613

815.608

(15.044)                 92.273

(11.855)                 181.255

(27.030)           I.650.930

(20.295)

-           (318.844)

-           (462.212)

(5)              (81.519)

3.344            (181.255)

3.339        (1.064.125)

(23.691)             586.805

Saldo em

Baixas      3|/12/2018

128.181

423.258

789.359

107.317

193.110

1.641.225
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Depreciacao

Instalap6es

M6veis e utensilios

Maquinas e equipanentos medicos

Maquinas e equipamentos em geral

Software e hardware

Total depreciacao

Saldo liquido

9     Fornecedores

Fomecedores nacionais

-         (7.4J7)

(229.472)        (43.392)

(287.934)        (83.900)

(61.561)            (8.631)

(180.413)            (4.186)

(759.380)      (147.586)

720.669           13.590

(7.477)

(272.864)

(371.834)

(70.192)

(184.599)

(906.966)

734.259

31/12/2019                    31/12/2018

539.031                           446.218

Referem-se as obrigag5es correntes com fomecedores, principalmente de servigos e de materiais
hospitalares.

Os fomecedores por vencimento apresentam-se da seguinte maneira:
31/12/2019                    31/12/2018

Vencidos (a)

A vencer ate 30 dias

A vencer de 31  a 180 dias

114.992                                24.465

421.401                             407.922

2.638                                   13.831

539.031                           446.218

(a)   A administrapao passou a negociarjunto aos credores, no sentido de estabelecer urn fluxo de paganento parcelado da
divida, sem acr6scimo legais de multas, juros ou quaisquer outras taKas, obtendo, na maioria dos casos, exito nas
negociap6es, escalonando os pagamentos e cumprindo com os parcelanentos acordados.

10     0brigac6es trabalhistas
31/12/2019                    31/12/2018

Provisao para ferias e encargos sobre ferias

Salalios e ordenados a pagar

Contribuig5es e encargos sociais

11     0brigac6es tributarias de terceiros

INSs pessoa juridica

ISS

PIS / COFINS / CSLL

IRE

19

862.009                             852.354

463.637                            774.928

289.417                             295.565

1.615.063                        1.922.847

31/12/2019                    31/12/2018

13.048                                    11.886

2.228                                    2.251

9.756                                 13.045

2.456                                   1.486

27.488                             28.668
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12     Provisao para demandas judiciais

Provis5o para demandas judiciais

31/12/2019                    31/12/2018

30.408                           180.922

0 Instituto 6 parte ®61o passivo) em ag6es judiciais envolvendo quest6es civeis e trabalhistas.

A Administragao, apoiada na opiniao de seus consultores legais, constituiu provisoes para
cobertura das perdas consideradas como provaveis para os processos, mos montantes indicados a
seguir:

Movimento de 2019

Saldo em
31/12/2018 Adic6es Revers6es Pagrmentos

Saldo em
31/12/2019

Trabalhistas

Trabalhistas

180.922                   52.129              ( 106.217)                     (96.426)                   30.408

Movimento de 2018

Saldo em
31/12/2017 Adi£6es Revers6es Pagamentus

Saldo em
31/12/2018

Ill.807                177.810                (94.325)                     (14.370)                180.922

0 Instituto esta envolvido em outros processos trabalhistas surgidos no curso normal de suas
operag6es, classificados por seus consultores legais com risco de perda "possivel", para os quais
nenhuna provisao foi constituida. Os montantes destes processos, em 31 de dezembro de 2019,
sao: trabalhista R$ 33.221 (R$ 50.038 em 2018). Os principais temas trabalhistas abordados
nesses processos versam sobre horas extras, adicionais de insalubridade, equiparagao salarial,
verbas rescis6rias, dentre outros. Nao sao esperadas perdas no encerramento desses processos
al6m dos montantes j a provisionados.

13      Subvenc6es de investimentos a realizar

Subveng5es de investimentos a realizar

Subveng5es de
investimentos a realizar

Movimento de 2019

31/12/2019                    31/12/2018

831.715                               18.217

Saldo em             Recebimento

31/12/2018                 de recursos          Consumo

18.217                             824.866                (11.368)

20

Receitas

Financeiras              Saldo em

Hquidas 31/12/2019

831.715
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Movimento de 2018

Saldo em              Recebimento

31/12/2017                 de recursos          Consumo

Receitas

financeiras               Sa]do em

liquidas 31/12/2018

Subveng6es de
investimentos a realizar

166.858 (148.641)

Referem-se aos recebimentos da Secretaria de Estado da Satide do Estado de Sao Paulo,
classificados como investimentos para aquisig6es de equipamentos para as unidades, vide nota
explicativa n° 5.

14     Subvencao de hens a apropriar -imobilizado
31/12/2019                    31/12/2018

Subvengao de bens a apropriar - Imobilizado

Subvengao de bens a apropriar -
Imobilizado

Subvengao de bens a apropriar -
Imobilizado

Movimento de 2019

586.805                          734.259

Saldo em            Total de            Total de        Depreciacao               Saldo em

31/12/2018 aquisic6es baixas          Acumulada            31/12/2019

734.259                  36.73 5              (23.691 )                (160.498)                    586.805

Movimento de 2018

Saldo em            Total de            Total de        Depreciacao              Saldo em

31/12/2017 aquisic6es

720.669                 161.176

baixas         Acumulada            31/12/2018

( 147.586)                    734.259

As subveng6es para investimentos sao classificadas no passivo nao circulante, na rubrica
"Subveng6es de bens a apropriar - imobilizado", sendo reconhecida como receita do exercicio,

ao longo do periodo de vida util dos bens adquiridos, em conformidade com o pronunciamento
t6cnico CPC 07 (R1). Vide notas explicativas 8.

15     Patrim6nio Liquido
Conforme Estatuto Social da Instituigao, deverao ser aplicados integralmente seus recursos na
manutengao de seus objetivos institucionais, nao podendo, como consequencia, distribuir
nenhuma parcela de seu patrim6nio ou de suas rendas a titulo de lucro ou de participagao no seu
superavit.

De acordo com o Estatuto Social, em caso de extingao ou dissolugao os bens que integram o seu
patrim6nio, bern como os excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, serao
destinados ao patrim6nio de outra organizagao social da mesma area de atuagao ou ao
patrim6nio do 6rgao ptiblico ou instituigao ptiblica na proporgao dos recursos e dos bens por ele
alocados mos termos dos contratos de gestao.
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Remunera€Go da administra€Go
0 Instituto nao remunera de forma direta ou indireta seus membros do conselho de
administragao e conselho fiscal

16     Receitas dos contratos de gestao -Estadual
31/12/2019                    31/12/2018

Receitas com contrato de gestao Estadual - Ame lnterlagos (a)

Receita com Subvengao de Imobilizado

17

14.052.849                       13.665.338

160.498                              147.586

14.213.347                     13.812.924

(a)    As receitas apresentadas nesta rubrica destinam-se ao custeio das atividades nas unidades com a Secretaria de Estado
da Sabde do Estado de Sao Paulo, em conformidade com o pronunciamento t5cnico CPC 07 (R1).   Adicionalmente
as movimentap5es financeiras encontram-se evidenciadas na nota explicativa n° 5.

Custos com pessoal, medicamentos, materiais e servicos medicos

Pessoal e encargos

Servigos medicos

Seguran9a e vigilincia

Higiene e limpeza

Materiais de consumo

Medicamentos e materiais

Nutrieao

Lavandeira e rouparia

18     Utilidade pdblica

Telecomunicap6es

Energia el6trica

A8ua

Combustlveis e lubrificantes

22

31/12/2019

(10.083.006)

(1.619.198)

(647.209)

(558.716)

(279.739)

(189.737)

(23.899)

(1.017)

(13.402.521)

31/12/2018

(10.159.038)

(986.428)

(637.678)

(639.141)

(351.660)

(235.493)

(42.695)

(562)

(13.052.695)

31/12/2019                    31/12/2018

(255.156)                          (190.341)

(134.980)                          (135.399)

(68.642)                           (64.165)

(4.507)

(458.778)                       (3 94.412)



Instituto de Responsabilidede Social Sirio-Libanas
Unidade - Ambulat6rio Medico de Especialidades "Maria Cristina Cury" - AME Interlagos

Demonstrap6es financeiras " carve-out" em
31  de dezembro de 2019 e 2018

19      Servi¢os profissionais

Servigos diversos -pessoa juridica (a)

Suporte em infraestrutura de TI

Manutengao e conservagao

Consultoria e assessoria

Auditoria

31/12/2019

(726.J96)

(399.411)

(237.669)

(187.880)

(7.583)

(1.559.339)

31/12/2018

(832.680)

(270.735)

(177.292)

(176.080)

(7.490)

(1.464.277)

(a)    Despesas de prestap6es de servigos executados pelo Instituto para a unidade de acordo com o termo de cooperapao.

20     0utras (despesas) operacionais

31/12/2019            31/12/2018

Locagao de equipamentos

Arquivo e guarda de documentos

Uniformes / E. P. I.

Outras despesas

21      Receitas financeiras, liquidas

Receitas financeiras
Receita de aplicap6es financeiras

Descontos obtidos

Despesas financeiras
Juros incorridos

Outras despesas financeiras

(439.737)                 (210.319)

(59.007)                   (64.912)

(54.770)

(37.514)                    (23.691)

(591.028)               (298.922)

31/12/2019                    31/12/2018

39.662                               191.598

277                                       65

39.939                           191.663

(6.000)                                  (73)

(5.769)                              (5.826)

(11.769)                             (5.899)

28.170                           185.764

22     Instrumentos financeiros

0 Instituto opera apenas com instrumentos financeiros nao derivativos, que incluem aplicae6es
financeiras, caixa e equivalentes de caixa, assim como contas a pagar, salarios, ferias e
encargos, cujos valores sao representativos aos respectivos valores de mercado.

12
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Os valores contabeis constantes no balaneo patrimonial, quando comparados com os valores que
poderiam ser obtidos na sua negociag5o em uin mercado ativo ou, na aus6ncia destes, com o
valor presente liquido ajustado com base na taxa vigente de juros no mercado. Durante os
exercicios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 o Instituto n5o efetuou operap6es com
derivativos.

Em fungao das caracteristicas e forma de operagao (bern como posigao patrimonial e financeira
em 31 de dezembro de 2019 e de 2018), o Instituto esta sujeito aos fatores de:

(i) Risco de liquidez
Risco de liquidez 6 o risco de que o Instituto ira encontrar dificuldades em culnprir as
obrigag6es associadas com seus passivos financeiros que sao liquidados com pagamentos em
caixa ou com outro ativo financeiro. A abordagem do Instituto na Administragao da liquidez 5
de garantir, na medida do possivel, que sempre tera liquidez suficiente para cumprir com suas
obrigag6es no vencimento, tanto em condig6es normais como de estresse, sem causar perdas
inaceitaveis ou risco de prejudicar a reputagao do Instituto.

0 Instituto mant6m discuss6es com os 6rg5os pdblicos para garantir sua liquidez, com o
Govemo do Estado de Sao Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Satide e Prefeitura
Municipal de Sao Paulo, atrav6s da Secretaria Municipal de Satde, buscando equalizar as
obrigag6es assumidas na gestao do Instituto.

Exposiedo ao risco de liquidez
A seguir, estao os vencimentos contratuais de passivos financeiros na data da demonstragao
financeira.

31/12/2019

Passivos financeiros

nao derivativos

Fomecedores

Outras Contas a Pagar

Total

31/12/2018

Passivosfmanceiros

nao derivativos

Fomecedores

Outras Contas a Pagar

Total

Fluxo de caixa contratuais

Valor                               6 meses ou

Contabil             Total              Men os

539.031             539.031                 539.031

774                   774                      774

539.805          539.805              539.805

Valor

06-12            1-2        Maisde
meses            anos           5 anos

F]uxo de caixa contratuais
6 meses

Ou

C ontfibil              Total               Memos

446.218            446.218                446.218

783                     783                         783

447.001           447.001               447.001

06-12            I-2        Maisde
meses             anos            5 anos

(ii) Risco de cr6dito
Risco de cr5dito 6 o risco do Instituto incorrer em perdas decorrentes de urn contrato de gest5o
ou de uma contra-parte em urn instrumento financeiro, decorrentes da falha destes em cumprir
com suas obrigag6es contratuais. 0 risco 6 basicamente proveniente do risco de perda nos
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recursos aplicados; por6m, o risco 6 reduzido em fungao da totalidade dos recursos estarem
aplicados em bancos considerados de primeira linha.

Exposi€do a riscos de cr¢dito
A seguir, estao os valores contabeis dos ativos financeiros que representan a exposigao maxima
do cr6dito, na data das demonstrag6es financeiras "carve-out" foi:

31/12/2019                    31/12/2018

Recursos financeiros vinculados a projetos

Outros ativos

918.912                          2.258.840

14.685                                60.346

933.597                       2.319.186

23     Impostos e contribuic6es

Imposto de renda e contribui€Go social
Em virtude de ser rna Entidade sem fins lucrativos, o Instituto goza de imunidade do
pagamento dos tributos federais incidentes sobre o resultado, de acordo com os artigos 150, VI,``c" e  195, §7°, da Constituieao Federal.

PIS e COFINS
Considerando que o Instituto e Entidade sem fins lucrativos e possui Certificagao de Entidade
Beneficente de Assistencia Social, nos terlnos exigidos pela Lei Federal n° 12.101/09, goza de
imunidade sobre as contribuig6es sociais, tais como contribuigao para o financiamento da
Seguridade Social - COFINS e Contribuigao PIsffASEP.

ISS sobre a receita (ISSQN)
0 Instituto e uma entidade de sadde, sem fins lucrativos, a qual, mos termos do artigo 150, VI,
"c", da Constituigao Federal, 6 imune aos impostos incidentes sobre os seus servigos.

Nesse sentido, como entidade imune, deve cumprir todas as obrigag5es acess6rias previstas na
legislagao municipal de ISS, sobretudo quanto a emissao de nota fiscal na prestagao de servigos.

Independentemente da imunidade tributaria do Instituto, nao ha incidencia de ISS no ambito do
contrato de gestao, pois nao ha caracterizagao de prestagao de servigos ao Poder Ptiblico.

A administrag5o obteve a declaragao de imunidade da Prefeitura Municipal de Sao Paulo, sob n°
2019-001727/CP01,paraoexerciciode2019.
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Reninciafiscal
Em atendimento ao item 27,1etra "c" da ITG 2002 (R1) -entidade sem finalidade de lucros, de
21  de agosto de 2016, aprovada pela resolug5o CFC n° 1.409/12, o Instituto de
Responsabilidade Social Sirio-Liban6s apresenta a seguir a relagao dos tributos, objeto da
rentincia fiscal apurada nos exercfcios de 2019 e de 2018. 0 Instituto nao possui escritura9ao
fiscal, tal como escrituraeao do LALUR, em fungao de sua natureza de entidade sem fins
lucrativos:

•       IRPJ (Imposto de renda da pessoa Juridica);
•       CSLL (Contribuigao social sobre o Lucro Liquido);
•      ISSQN (Imposto sobre prestapao de servigos de Qualquer Natureza)
•       COFINS (Contribuigao para o Financiamento da seguridade social) sobre as receitas pr6prias;
•      ITCMD (Imposto sobre Transmissao "Causa Mortis" e Doapao de quaisquer bens ou direitos);

0 Instituto apresenta a seguir a relagao dos tributos objetos da rentincia fiscal para os exercicios
findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018. Para isso, em nosso julganento, consideranos os
seguintes impostos e contribuig6es e respectivas al£quotas, ressaltando que tratam-se de
divulgagao de renthcia fiscal abrangendo os principais impostos e contribuig6es em fungao do
Instituto nao possuir escrituragao fiscal, tal como, escrituragao do LALUR, em fungao de sua
natureza de entidade sem fins lucrativos.

Em atendimento ao disposto na alinea "d", inciso IX do art. 169 da portaria de consolidagao
GM/MS N° 1, de 2017, informamos o montante estimado dos beneficios fiscais usufruidos,
aplicado sobre os contratos de gestao Estadual e Municipal.

Muito embora existe orienta95o disposta no parecer n° 223/2013/EHSN/CODELEGIS
/COGEAJUR/CONJUR-MS/CGU/AGU, desconsiderando estas rubricas da base de calculo,
assim como as receitas com doag6es, receitas com locag5es de espapos, repasses mantenedora e
reembolsos de despesas, por nao representarem prestagao de servigo em satde, adicionalmente
informamos abaixo o calculo como se devido fosse.

Receita dos contratos de gestao - Estadual

ISS 5%

PIS 0,65%

COFINS 3%

D6ficit (superdvit) do exercicio

IRPJ e CSLL 34%

Receita com doap6es

Total da estimativa de isencao - ITCMD (4%)

Total das estimativas e principais rentlncias
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31/12/2019                       31/12/2018

14.213.347                        13.812.924

710.667                               690.646

92.387                                 89.784

426.400                              414.388

1229.454                       I.194Sl8

(1.876.559)                        (1.442.689)

1.229.454                           1.194.818
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24     Isencao de INSS cota patronal

Em 18 de setembro de 2015 o Instituto de Responsabilidade Social Sirio-Libanes obteve o
deferimento do seu pedido da certidao do CEBAS, segundo o qual, a partir da publicagao em
Dialo Oficial, iniciou-se o periodo de gozo da isengao de INSS patronal (20,0% sobre salario
bruto), FPAS (5,0%), Seguro contra Riscos e Acidentes RAT (2,16%), totalizando 27,16%. Essa
isencao tern validade de 3 anos a contar da data da publicagao (ocorrida em 21 de setembro de
2015).

Em 07/08/2018 foi apresentado requerimento de renovac5o, conforme SEI n°
25000.136428/2018-58.

Em 29 de julho de 2019 foi publicada a Portaria n° 900 que tomou ptiblico o indeferimento do
pedido de renovapao do CEBAS.

Em 12 de setembro de 2019 foi apresentado o recurso administrativo, nos termos do art. 26 da
lei n° 12.101/ 2009, sendo indevido o provisionamento enquanto nao encerre a fase recursal na
esfera administrativa.   Ate a data desta publicagao nao houve retomo quanto a apresentagao do
recurso.

Em atendimento ao disposto na alinea "d", inciso IX do art.169 da portaria de consolidagao
GM/MS N° 1, de 2017, informamos o montante estimado dos beneficios fiscais usufruidos para
os exercicios a seguir. Para isso, em nosso julgamento, consideramos as contribui96es de INSS
do ano de 2019 e 2018 e as respectivas aliquotas, ressaltando que tratam-se de divulgagao de
renthcia fiscal abrangendo as contribuic6es de INSS (cota patronal), em fungao do Instituto nao
possuir escrituragao fiscal, em fungao de sua natureza de entidade sem fins lucrativos:

31/12/2019                          31/12/2018

Pessoal e encargos
Total da estimativa de isencao (Consolidado)
INSS cola patronal (27,16%)

10.083.006                               10.159.038

2.738.544                             2.759.195

25      Hventos subsequentes

Em 11 de margo de 2020, a Organizagao Mundial da Satide (OMS) decretou pandemia por
causa do COVID 19. 0 surto desencadeou decis6es significativas dos govemos e entidades mos
setores ptiblico e privado, que somadas ao impacto potencial do surto, aumentaram o grau de
incerteza para os agentes econ6micos.

Considerando a situapao atual da disseminagao da doenga, entendemos que a nossa projegao de
resultados e de fluxo de caixa operacional para o ano de 2020 podera ser revisada, no entanto,
como grande parte de nossas receitas sao provenientes de contratos de gestao com entes

phblicos, acreditamos que o efeito devera ocorrer essencialmente no aumento das despesas para
atendimento a pandemia.

A Administragao avalia de forma constante o impacto do surto nas operag6es e na posigao
patrimonial e financeira do Instituto, mas o objetivo atual 6 de implementar medidas apropriadas
para mitigar os impactos do surto na populagao.
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