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Relat6rio dos auditor6s independentes sobre as
demonstrag6es financeiras "carve-out"

Aos Conselheiros e Diretores do
lnstituto de Responsabilidade Social Sirio-Liban6s, gestor do
Hospital Geral do Grajatl
Sao Paulo -SP

Opiniao
Examinamos as demonstrag6es financeiras "carve-out" do Hospital Geral do Grajatl
("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
lfquido 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
Hospital Geral do Grajad, 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
segao    a    seguir    intitulada    "Responsabilidades    dos    auditores    pela    auditoria    das
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normas  profissionais emitidas  pelo  Conselho  Federal de  Contabilidade,  e cumprimos com
as  demais  responsabilidades  6ticas  de  acordo  com  essas  normas.  Acreditamos  que  a
evidencia de auditoria obtida e suficiente e apropriada para fundamentar nossa opiniao.

Enfase -Base de elaboragao e apresentagao das demonstrae6es financeiras "carve-
out„
Chamamos a atengao para a nota explicativa n° 2.a que descreve a base de elaboragao e
apresentagao   das   demonstrag6es   financeiras   "carve-out".   Consequentemente,   essas
demonstrag6es financeiras "carve-out" podem  nao ser necessariamente urn indicativo da
performance financeira e dos resultados das operag6es futuras que seriam obtidos caso
fossem consideradas todas as operag6es da Entidade como uma entidade jurfdica. Nossa
opiniao nao esta ressalvada em relagao a esse assunto.
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RE
Enfase -Reequilibrio 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 deficiencia de capital de giro de R$ 17.212.742 e patrim6nio liquido
negativo  em  R$  23.892.991.  0  lnstituto  vein  buscando  alternativas  junto  a  Secretaria
Estadual da Satlde visando a renegociagao 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 -restrig6es sobre uso e distribuigao
As demonstrag6es financeiras "carve-out" acima referidas foram elaboradas pela
administragao do lnstituto de Responsabilidade Social STrio-Libanes com o prop6sito
especifico de serem utilizadas no processo de prestaeao de contas com a Secretaria
Estadual da Sat]de. 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, Hospital Geral do
Grajad e Secretaria Estadual da Satlde.

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

Na elaboragao das demonstrae6es financeiras "carve-out", a administragao 6 responsavel
pela avaliagao 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 demonstrae6es financeiras "carve-
out„
Nossos objetivos sao obter seguranga razoavel de que as demonstrag6es financeiras
"carve-out", tomadas em conjunto, estao livres de distorgao relevante,

independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relat6rio de auditoria
contendo nossa opiniao. Seguranea razoavel e urn alto nfvel de seguranga, mas nao uma
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorg6es relevantes
existentes. As distore6es 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".

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. A16m disso:
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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 deteceao de distongao relevante resultante de fraude
e maior do que o proveniente de erro, ja que a fraude pode envolver o ato de burlar
os controles internos, conluio, falsificagao, omissao ou representag6es 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 adequaeao das politicas contabeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contabeis e respectivas divulgag6es feitas pela administragao.

Concluimos sobre a adequagao do uso, pela administraeao, 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 dtlvida
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 divulgae6es
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 apresentaeao geral, a estrutura e o contetldo das demonstrae6es
financeiras "carve-out", inclusive as divulgae6es e se as demonstrae6es financeiras
"carve-out" representam as correspondentes transag6es e os eventos de maneira

compatfvel 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
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Instituto de Responsabilidade Social Sirio-Libanes
Unidade -Hospital Geral do Grajad "Professor Liberato John AIphonse Di Dio"

Ba]ancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Valores expressos em Reais - RS)

Ativo
Ativo circulante

Recursos financeiros vinculados a proj etos
Recursos a receber de projetos -contratos de gestao e convenios
Estoques
Cr6ditos diversos

Total do ativo circulante

Ativo nao circulante
Depdsitosjudiciais
lmobilizado

Total do ativo

As notas expl icativas sao parte integrante das demonstrap6es financeiras.

Nota               31/12/2019                 31/12#018

4                       2.314.291                        3.298.920

5                                                                             22.103

6                        2.145.200                         2.101.371

7                            318.754                             174.310

4.778.245                      5.596.704

13                           229.305                         I.601.519

8                       6.900.438                       3.985.323

7.129.743                       5.586.842

7

Passivo
Passivo circulante

Fomecedores
Obrigac6es trabalhistas
Obrigac6es tributdrias de terceiros
Outras contas a pagar
Receita diferida
Outras contas a pagar - partes relacionadas

Total do passivo circulante

Passivo nao cil.culante
Provisao para demandas judiciais
Subvenc5es de investimento§ a realizar
Subvencao de bens a apropriar - imobilizado
Obrigap6es tributalias  de terceiros
Outras contas a pagar - partes relacionadas
Receita diferida

Total do passivo nao circulante

Patrim6nio liquido

(D6ficits) acunulados
Superivit do exercicio

Total do patrim6nio liquido negativo

Total do passivo e do patrim6nio liquido negativo

Nota              31/12/2019

9                    6.942. 876

10                   13.689.051

11                         969.248

12.114

377.698

12

21.990.987

13                     8.033.068

14                          394.616

15                    4.692.855

11                              311.755

12

377.698

13.809.992

(36.013.351)
12.120.360

(23.892.991)

11.907.988

31/12/2018

7.988.154

13.640.463

I.060.882

I 1.660

353.487

I.200.000

24.254.646

4.565.300

43.034

3.985.323

1.001.128

12.640.492

706.974

(42.197.999)
6.184.648

(36.013.351)

11.183 .546



Instituto de Responsabilidade Social Sfrio-Libanes
Unidade -Hospital Geral do Grajad "Professor Liberato John AIphonse Di Dio"

I)emonstra¢6es dos resuJtados

Exercicios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

ryalores expressos em Reais - RS)

Nota                   31/12/2019                      31/12/2018

Receitas operacionais
Recursos dos contratos de gestao - Estadual
Receitas com doap6es
Outras receitas

Custos e despesas operacionais
Custos com pessoal, medicamentos, materiais e servigos medicos
Utilidade pdblica
Servicos profissionais
Contingencias
Depreciap6es
Outras (despesas) operacionais, liquidas

Superavit operaciona] antes do resuLtado financeiro

Despesas fmanceiras
Receitas financeiras

Receitas financeiras, liquidas

Superfvit do exercicio

As notas explicativas sao parte integrante das demonstrap6es fmanceiras.

17                     153.879.737                       148.445.273

18                          15.814.110                                    109.854

19                             1.621.807                                1.198.378

171.315.654                        149.753.505

20                  (136.493.829)

21                        (3.477.324)

2:2                  (7 ]95.]79)
13                          (6.858.712)

8                            (800.482)

23                        (4.052.512)

(132.312.501)

(3.153.931)

(6.665.987)
615.293

(713.763)

(I.575.675)

(159.478.638)                   (143.806.564)

11.837.016                              5.946.941

24                                (111.113)                                (187.775)

24                            394.457                             425.482

24                            283.344                              237.707

12.120.360                             6.184.648



Instituto de Responsabilidade Social Sirio-Libanes
Unidade - Hospital Geral do Grajati ``Professor Liberato John AIphonse Di Dio"

Demonstrac6es dos resultados abrangentes

Exercicios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Valores expressos em Reais - RS)

31/12/2019

Superavit do exercicio

Outros resultados abrangentes

Resultado abrangente do exercicio

As notas explicativas sao parte integrante das demonstrac6es financeiras.

12.120.360

12.120.360

31/12/2018

6.184.648

6.184.648



Instituto de Responsabilidade Social Sirio-Libanes
Unidade -Hospital Geral do Grajati ``Professor Liberato John AIphonse Di Dio"

Demonstrac6es das muta€6es do patrim6nio liquido

Exercicios rLndos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Valores expressos em Reais - RS)

Sa]dos em 01 de janeiro de 2018

Incorporapao do deficit do ano anterior aos deficits acumulados

(Superavit) do exercicio

Saldos em 31 de dezembro de 2018

Incorporapao do superavit do ano anterior aos deficits acumulados

(Superivit) do exercicio

Sa]dos em 31 de dezembro de 2019

As notas explicativas sao parts integrante das demonstrap6es financeiras.

a)6rlcts)
acumulados
(39.183.269)

(3.014.730)

(42.197.999)

Superavit do
exercicio

(3.014.730)

3.014.730

6.184.648

6.184.648

6.184.648                              (6.184.648)

12.120.360

(36.013.351) 12.120.360

Total
(42.197.999)

6.184.648

(36.013.351)

12.120.360

(23.892.991)

10



Instituto de Responsabilidade Social Sirio-Libanes
Unidade -Hospital Geral do Grajad "Professor Liberato John AIphonse Di Dio"

I)emonstrac6es dos lluxos de caixa

Exercicios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

ovalores expressos em Rea[is - KS)

31/12/2019                31/12/2018

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Superdvit do exercicio
Ajustes por:
Provisao para contingencias
Depreciag6es
Cessao de cr6dito entre partes relacionadas
Custo residual de bens do ativo imobilizado baixados

Varia¢ao de ativos e passivos operacionais

(Aumento) reducao dos ativos
Recursos financeiros vinculados a projetos
Recursos a receber de projetos - contratos de gestao e convenios
Estoques
Creditos diversos
Dep6sitosjudiciais

Aumento (reducao) dos passivos
Fomecedores
Obrigap6es trabalhistas
Obrigap5es tributdias
Outras contas a pagan
Subvenc6es de Investimentos a Realizar
Subven96es de bens a apropriar - imobilizado
Contingencias pagas
Receita diferida

Caixa liquido gerado pelas atividades operaciomis

Fluxo de caira das atividades de investimento
Subven96es de bens a apropriar - compras de imobilizado
Adi95es no imobilizado

Caixa liquido (utilizado ms) gerados pelas atividades de investimento

FLuxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de recursos com partes relacionadas

Caira liquido (utilizadas pe]as) atividades de rinanciamentos

Variacao de caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercicio
Caixa e eqiuvalentes de caixa no final do exercicio

Variacao de caixa e equiva[entes de caixa

As notas explicativas sao parte integrante das demonstrap5es financeiras.
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12.120.360                      6.184.648

6.858.712                        (615.293)

800.482                         713.763

(13.440.492)
380.106

984.629                   (1.145.589)

22.103                              (5.916)

(43.829)                     (545.410)

(144.444)                        (31.916)
1.372.214                       (866.546)

(1.045.278)                  (1.791.958)
48.588                     I.907.324

(781.007)                      (414.109)
454                   ( 1.449.993)

351.582                       (700.149)

(1.045.518)                      (713.763)

(3.390.944)                    (425.500)

(305.065)                    1.060.461

2.742.653                      1.160.054

1.753.050                         602.858

(4.095.703)                    (554.243)

(2.342.653)                          48.615

(400.000)                ( I.208.669)

(400.000) (1.208.669)



Instituto de Responsabilidede Social Sirio-Liban6s
Unidede Hospital Geral do Grdyati "Professor Liberato John Alphonse Di Dio"

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

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

(Valores expressos em Reais, exccto quando indicado de outra fiorma)

1      Contexto operacional

1.1     Instituto de Responsabilidade social sirio-Libanes ("Instituto")
0 Instituto de Responsabilidade Social Sirio-Liban6s ("Instituto") 6 uma associapao sem fins
lucrativos que, mos termos de seu Estatuto Social, tern por objeto "fomentar ou realizar
atividades de promocao, protegao e assistencia a satde, sem finalidade lucrativa, atrav6s de
ag6es na area m6dica, de salde, 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° 09.538.688/0001-32.

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

Essas demonstrag6es financeiras "carve-out" contemplam apenas os direitos, obrigag6es e o
resultado das operag6es da filial Hospital Geral do Grajat "Professor Liberato John Alphonse
Di Dio ("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.

1.2     Imunidade Tributaria
0 Instituto de Responsabilidade Social Sirio-Libanes ("Instituto") 6 uma entidade de satde, sem
fins lucrativos, a qual, nos termos do artigo 150, VI, "c", da Constituigao Federal, e imune aos
impostos incidentes sobre sua renda, patrim6nio e servigos, e imune as contribuig6es para a
seguridade social, nos termos do art.  195, §7°, da Constituigao Federal.

Nesse sentido, como entidade imune, deve cumprir todas as obrigag6es acess6rias previstas na
legislagao municipal de ISS, sobretudo quanto a emissao de nota fiscal na prestagao de servigos.

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

1.3     Hospital Geral do Grajati "Professor Liberato John AIphonse Di Dio"
("Unidade")
Inscrita no Cadastro Nacional Pessoa Juridica, sob o n° 09.538.688/0005-66, localizada na Rua
Francisco Octavio Pacca, n° 180, Grajal. Em 15 de dezembro de 2011 foi celebrado Contrato de
Gestao n° 001.0500.000.066/2011  com o Govemo do Estado de Sao Paulo, por meio da
Secretaria de Estado da Salde, 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°

12



Instituto de Responsabilidade Social Sirio-Libants
Unidade Hospital Geral do Grajati "Professor Liberato John ALlphonse Di Dio"

Demonstra¢6es financeiras " carve-out"
em 31  de dezembro de 2019 e 2018

001.0500.000.032/2016, que preve a gestao a partir de 16 de dezembro de 2016 por 5 anos, com
o repasse global estimado em R$ 701,6 milh5es. 0 repasse de janeiro a dezembro de 2019 deste
instrunento 6 de R$  152,9 milh5es. Para 2020 o montante estimado 6 de R$ 157,4 milh6es,
conforme termo de aditamento n° 01/2020.

13



Instituto de Responsabilidade Social Sirio-Libanes
Unidade Hospital Geral do Grajad "Professor Liberato John Alphonse Di Dio"

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

1.4      Plano da Administracao para o Hospital Geral do Grajad
0 Hospital Geral do Grajat (HGG), encerrou o exercicio de 31 de dezembro de 2019 com
superavit de R$  12,1 milh6es, reduzindo o patrim6nio liquido negativo de R$ 36,0 milh5es para
R$ 23,9 milh6es. 0 passivo circulante excede ao ativo circulante em R$ 17,2 milh6es.

0 principal fator que contribuiu para a geragao do superavit foi o reconhecimento no resultado
da transferencia entre partes relacionadas, na qual o Instituto de Responsabilidade Sirio-Libanes
assume este passivo de R$ 13,4 milh6es desobrigando a unidade da liquidag5o desta obrigagao.
Importante tamb6m destacar as provisoes de contingencias juridicas que, por necessidade de
revisao e adequagao do crit6rio de reconhecimento de perda, foram alocadas no resultado
corrente.

Se desconsiderarmos os efeitos entre partes relacionadas e das provisoes o resultado operacional
da unidade se manteria superavitario. Reflexo do trabalho de gest5o que vein desde 2017,
buscando altemativas para geragao de resultado positivo atrav6s da manutengao de boas
praticas, controle de despesas e gestao de custos, revisao de processos administrativos e de
apoio e revisao de contratos de prestadores de servigos (medicos e outros).

Essas ag5es trazem ao HGG a expectativa de manuteneao de supefavit para o exercicio de 2020
e reversao gradativa do patrim6nio liquido negativo.

14



Instituto de Responsabilidade Social Sirto-Libanes
Unidade Hospital Geral do Grajad "Professor Liberato John Alphonse Di Dio"

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

Apresenta¢ao das demonstrac6es financeiras ``carve-out" e principais
praticas contabeis adotadas

a.      Declara¢ao de conformidade
As, demonstrag5es financeiras "carve-out" da Entidade foram preparadas e est5o sendo
apresentadas em conformidade com as praticas contabeis adotadas no Brasil, incluindo
orientag6es previstas na ITG 2002 (1 ) -Entidade sem finalidade de lucros.

As demonstrag5es financeiras "carve-out" que estao sendo apresentadas contemplam apenas os
direitos, obrigag6es e o resultado das operag6es da filial Hospital Geral do Garjad "Professor
Liberato John AIphonse Di Dio" ("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 situagao financeira e patrimonial do Instituto como urn todo
(operag6es e resultados da sede-matriz, decorrentes das atividades hospitalares, e das filiais,
decorrentes da operacionalizapao da gestao e execugao das atividades e dos servigos de sadde
dessas OSS's).

Ressaltamos que no modelo de contratos de gestao de uma OSS -Organizagao Social de Satde,
quando existe o t6rmino do contrato e nao ha interesse entre as partes em mante-lo, o ente
pdblico abre processo licitat6rio para contratagao de rna nova entidade privada que passara a
gerir o contrato. Dessa forma, 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-1o, 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 "carve-out" do exercicio findo em 31 de dezembro de
2019, foi aprovada pelo conselho de administragao do Instituto em 24 de margo de 2020.

b.      Moeda funcional e moeda de apresentacao
Essas demonstrag5es financeiras "carve-out" sao apresentadas em Reais, que 6 a moeda
funcional do lnstituto. Todas os saldos foram arredondados desconsiderando os centavos, exceto
quando indicado de outra forma.

c.       Uso de estimativas ejulgamentos
Na preparagao destas demonstrag6es financeiras, a Administraeao utilizou julgamentos e
estimativas que afetam a aplicagao das politicas contabeis do lnstituto e os valores reportados
dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.
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As estimativas e premissas sao revisadas de forma continua. As revis6es das estimativas sao
reconhecidas prospectivamente.

Incertezas sobre premissas e estimativas
As informap5es 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 proximo ano fiscal estao incluidas nas seguintes notas
explicativas:

•     Nota explicativa 8 -valor residual do ativo imobilizado;
•     Nota explicativa 13 -provisao para demandajudicial.

Mensuracdo do valor justo
Uma s6rie de politicas e divulgap6es 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 Administragao do Instituto.

Ao mensurar o valor justo de urn ativo ou urn passivo, o Instituto usa dados observaveis de
mercado, tanto quanto possivel. Os valores justos sao classificados em diferentes niveis em uma
hierarquia baseada nas informag5es (inputs) utilizadas nas t6cnicas de avaliag5o da seguinte
forma:

•     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 demonstrac6es 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 25 -instrunentos financeiros.

d.      Base de prepara¢ao das demonstrae5es contfbeis
As demonstrag5es financeiras "carve-out" foram preparadas com base no custo hist6rico, com
excegao dos instrumentos 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 utilizaeao restrita e somente poder5o ser utilizados em projetos para
fazer frente as obrigag6es do contrato de gest5o.

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 m5dio, 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€Go
Itens do imobilizado sao mensurados pelo custo hist6rico de aquisigao ou construgao, deduzido
de depreciagao acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redugao ao valor recuperavel,
quando necessatas.

0 custo inclui gastos que s5o diretamente atribuiveis a aquisigao 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 condig6es necessarias para que esses sejam
capazes de operar da forma pretendida pela Administragao.

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 diferenga entre o valor lfquido da venda e o valor contabil do ativo) s5o incluidos na
demonstragao do resultado no exercicio em que o ativo for baixado.

0 custo de certos itens do imobilizado em 1° de janeiro de 2019, data de transig5o 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 manutengao no dia a dia do imobilizado sao reconhecidos no resultado conforme
incorridos.

(iii) Depreciacdo
A depreciapao 5 calculada para amortizar o custo de items do ativo imobilizado, 1iquido de seus
valores residuais estimados, utilizando o m6todo linear baseado na vida util estimada dos items.
A depreciagao 6 reconhecida no resultado. Terrenos nao sao depreciados.
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As vidas uteis 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 depreciaeao, as vidas uteis e os valores residuais serao revistos a cada
encerramento de exercicio e ajustados caso seja apropriado como mudanga de estimativas
contabeis.

N5o houve evidencias sobre a necessidade de alteracao da expectativa de vida util 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 apresentagao 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 evidencia objetiva
indica que un evento de perda ocorreu ap6s o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele
evento de perda teve un efeito negativo mos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser
estimados de uma maneira confiavel.

e. Obrigag6es trabalhistas
Contempla as provisoes trabalhistas decorrentes de ferias e encargos, constituidas com base na
remuneragao de cada funcionario e no periodo aquisitivo incoITido 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
realizaeao, 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 s5o constituidas
para todas as conting6ncias referentes a processos judiciais para os quais 6 provavel que ulna
saida de recursos seja feita para liquidar a contingencia/obrigagao e uma estimativa razoavel
possa ser feita. A avaliagao da probabilidade de perda inclui a avaliagao das evidencias
disponiveis, a hierarquia das leis, as jurisprudencias disponiveis, as decis6es mais recentes mos
tribunais e sua relevancia no ordenamento juridico, bern como a avaliapao dos advogados
extemos. As provisoes sao revisadas e ajustadas para levar em conta alterag6es nas
circunstancias, tais como prazo de prescrigao aplicavel, conclus6es de inspeg6es fiscais ou
exposig6es adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decis6es 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 encerramento 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
Sadde 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 Assist6ncia 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 exercicio
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/conv6nios sao efetuados
pelos ente ptiblico geralmente no inicio do mss seguinte a competencia.

k.      Receitas com trabalhos voluntfrios
As receitas com trabalhos voluntarios sao mensuradas ao seu valor justo,1evando-se em
consideragao 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 decorrencia de nao ter efeito relevante nas
demonstrag5es financeiras "carve-out".

I.      Instrumentos financeiros

Reconhecimento e mensura§do inicial
0 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 sao
reconhecidos inicialmente quando o Instituto se tomar parte das disposie6es contratuais do
instrumento.

Urn ativo financeiro (a memos que seja urn contas a receber de clientes sem urn componente de
financiamento significativo) ou passivo financeiro 6 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 operag5o.
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(i)       Classif o.capdo 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) -instrumento
de divida; ao VJORA -instrunento patrimonial; ou ao VJR. No exercicio de 2018 o Instituto
nao possuia nenhum instrumentos financeiro classificado como VJORA - instrumento de divida
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
apresentagao posterior a mudanga no modelo de neg6cios.

Urn ativo financeiro 6 mensurado ao custo anortizado se atender alnbas as condig5es 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 anortizado 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 amortizado utilizando o m6todo de
juros efetivos. 0 custo amortizado 6 redurido 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, tftulos e valores imobiliarios, contas a receber e
outras cr6ditos.

Passivos financeiros - classifica¢ao, mensura¢ao subsequente e ganhos e perdas
Os passivos financeiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR.
Urn passivo financeiro e classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado caso
for classificado como mantido para negociagao. 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 m6todo de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais sao reconhecidos no
resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento tamb6m e 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
fluxos de caixa contratuais sobre urn ativo financeiro em uma transagao na qual
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substancialmente todos os riscos e beneficios da titularidade do ativo financeiro sao transferidos
ou na qual o Instituto nem transfere nem mant6m substancialmente todos os riscos e beneficios
da titularidade do ativo financeiro e tambem n5o ret6m o controle sobre o ativo financeiro.

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

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

(iii)        Compensapdo
Os ativos ou passivos financeiros sao compensados e o valor liquido apresentado no balaneo
patrimonial quando, e somente quando, o Instituto tenha atualmente urn direito legalmente
executavel de compensar os valores e tenha a intengao de liquidi-los 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 uma 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 interpreta¢6es ainda nao efetivas
Uma s6rie de novas normas serao efetivas para exercicios iniciados ap6s 1° de janeiro de 2019. 0
Instituto n5o adotou essas normas na preparapao destas demonstrag6es financeiras. As seguintes
normas alteradas e intexpretap6es nao deverao ter urn impacto significativo nas demonstrag6es
financeiras:

- Definicao de urn neg6cio (alterag6es ao CPC  15HFRS 3).
-Definigao de materialidade (emendas ao CPC 26nAS  1 e CPC 23/IAS 8).
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4     Recursos financeiros vinculados a projetos

Caixa e bancos

Aplicap5es financeiras

31/12/2019                         31/12/2018

151.452                                              490

2.162.839                              3.298.430

2.314.291                            3.298.920

Referem-se principalmente a Fundos de Investimentos por cotas que apresentam em sua
composigao titulos ptiblicos federais ou titulos privados de baixo risco de ciedito, pr6 ou p6s
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).

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

Hospital Geral do Grajad 22.103

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

Recursos                                                                                 Recursos
a Receber             Recursos de        Recursos de          Recebidos -

Unidades

Hospital Geral do Grajat

Unidades

Hospital Geral do Grajat

31/12/2018 Custeio    Investimentos      Investimentos

Recursos
Recebidos -

Custeio

22.103           152.852.582              586.400 152.874.685

Recusos
Recebidos -

Investimentos

Recursos
Recebidos -

Custeio

Recursos
a Receber             Recursos de        Recursos de

31/12/2017                      Custeio     Investimentos

16.187            147.738.310                 115.015 147.731.510

Recursos
a Receber

31/12/2019

Recursos
a Reccber

31/12/2018

Os recursos para operacionalizagao da gestao e execugao das atividades e servigos de satide
"custeio", compostos dos termos de retirratificagao ndmeros 01/2019 e 02/2019, totalizando

R$  152.853.000.

Os recursos de investimentos provenientes dos termos de aditamentos niinero 03/2019, para
aquisicao de equipamento (monitores multiparametros, radiodiagn6stico m6vel e ventiladors
pulmonares adulto e pediatrico) R$ 436.400 e ninero 04/2019, para R$ 150.000, totalizando
R$ 586.400.

6     Estoques

Medicamentos, materiais medico-cirdrgicos e enfermagem

Generos alimenticios, rouparia, uniformes e outros
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Taxas anuais de
deprecia¢ao               Custos

7     Cr6ditos diversos

Adiantalnentos a funciondrios

Despesas a apropriar

8     Imobilizado

Instalap6es

M6veis e utensilios

Maquinas e equipamentos medicos

Maquinas e equipanentos em geral

Veiculos

Software e hardware

Total

10%                     2.276.183

10%                     2.132.497

10%                     6.414.405

10%                      1.083.618

31.300

680.320

31/12/2019                        31/12/2018

240.418                                  148.279

78.336                                    26.031

318.754                                174.310

Depreciacao
acumu]ada

(57.086)

(904.375)

(3.689.900)

(365.972)

(31.300)

(669.252)

2019                  2018

2.219.097             363.385

1.228.122             425.371

2.724.505        2.704.142

717.646            340.147

11.068              152.278

12.618.323           (5.717.885)        6.900.438        3.985.323

As movimentag6es do custo e da depreciagao do imobilizado nos exercicios findos em 3 1 de
dezembro de 2019 e 2018 estao demonstradas mos quadros abaixo:

Saldo em                                                            Saldo em

31/12/2o|8             Adi96es           Baixas     31/12/2o|9

Custo

Instalap6es

M6veis e utensilios

Maquinas e equipamentos medicos

Maquinas e equipanentos em geral

Veiculos

Software e hardware

Total custo

Depreciacao

Instalap6es

M6veis e utensilios

Maquinas e equipanentos medicos

Maquinas e equipanentos em geral

Veiculos

Software e hardware

Total depreciacao

Saldo liquido

382.246

1.223.168

5.902.393

639.038

755.881

I.893.937                            -         2.276.183

939.497          (30.168)         2.132.497

770.577       (258.565)         6.414.405

460.392           (15.812)          1.083.618

31.300                                                31.300

-          (75.561)             680.320

8.902.726            4.095.703        (380.106)       12.618.323

(18.861)                (38.225)

(797.797)             (106.578)

(3.198.251)             (491.649)

(298.891)                (67.081)

(31.300)

(603.603)               (65.649)

(4.917.403)             (800.482)
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(904.375)

(3.689.900)

(365.972)

(31.300)

(669.252)

(5.717.885)
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Institute de Responsabilidade Social Sirto-Libanes
Unidade Hospital Geral do Grajati "Professor Liberate John Alphonse Di Dto"

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

Sa]do em

31/12/2017              Adic6es

Saldo em

Baixas     31/12/2018

Custo

Instalap6es

M6veis e utensilios

Maquinas e equipamentos medicos

Maquinas e equipamentos em geral

Software e hardware

Total custo

Depreciacao

Instalap6es

M6veis e uteusilios

Maquinas e equipamentos medicos

Maquinas e equipanentos em geral

Software e hardware

Total deprecia¢ao

Saldo liquido

9     Fornecedores

Fomecedores nacionais

382.246

1.147.972                    75.196

5.829.309                   73.084

624.385                    14.653

746.817                     9.064

8.348.483                554.243

(18.861)

(727.680)                (70.117)

(2.722.466)            (475.785)

(241.041)                (57.850)

(512.453)                (91.150)

(4.203.640),           (713.763)

4.144.843            (159.520)

-            382.246

-          1.223.168

-         5.902.393

-            639.038

-              755.881

8.902.726

(18.861)

(79JJ9J)
(3.198.251)

(298.891)

(603.603)

(4.917.403)

3.985.323

31/12/2019                        31/12/2018

6.942.876                            7.988.154

Referem-se as obrigag6es 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

16.531                                    1.714.153

6.580.149                              5.838.550

346.196                                  435.451

6.942.876                           7.988.154

(a)       A administragao passou a negociarjunto aos credores, no sentido de estabelecer urn fluxo de
pagamento parcelado da divida, sem acr6scimos legais de multas, juros ou quaisquer outras
taxas, obtendo, na maioria dos casos, exito nas negociag6es, escalonando os pagamentos e
cumprindo com os parcelamentos acordados.
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Institute de Responsabilidade Social Sirio-Libanes
Unidade Hospital Geral do Grajad ``Professor Liberato John Alphonse Di Dio"

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

10     0brigac6es trabalhistas

Provisao para ferias e encargos sobre ferias

Salalios e ordenados a pagan

Contribuig6es e encargos sociais

11     0brigae6es tributarias de terceiros

Impostos e taxas municipais parceladas (i)

INSs pessoa juridica

ISS

PIS / COFINS / CSLL

IRRF

Impostos e taxas municipais parceladas (i)

INSS pessoa juridica

31/12/2019                        31/12/2018

7.116.976                              6.772.908

4.594.083                             4.953.876

1.977.992                               1.913.679

13.689.051                         13.640.463

31/12/2019

1.059.969

52.415

9.946

122.539

36.134

31/12/2018

1.707.806

58.388

14.936

236.488

44.392

1.281.003                            2.062.010

969.248                             1.060.882

311.755                                   1.001.128

(i)   Refere-se ao saldo remanescente do parcelamento com os d6bitos da Taxa de Lixo (TRSS), dos
periodos de 2011 a 2015, parcelados em 60 meses, com pagamentos a partir de junho de 2016,
sendo liquidadas 43 parcelas ate 31 de dezembro de 2019.

12     0utras contas a pagar -partes relacionadas
\

Passivo

Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sirio-Liban6s (a)

Passivo circulante

Passivo nao circuLante

31/12/2019                        31/12/2018

13.840.492

1.200.000

12.640.492

As transae6es entre partes relacionadas referem-se as transfer€ncias de recursos para suprir
necessidades de caixa. As transap6es n5o possuem contratos com vencimento, juros e garantias.

(a)  Trata-se de aporte emergencial realizado pela Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital
Sirio-Libanes para suporte financeiro para custeio das atividade na unidade. 0 Hospital Geral do
Grajat realizou a devolugao dos recursos mos exercicios de 2019 e 2018, mos montantes de
R$ 400.000 e R$ 1.200.000 respectivamente.
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Instituto de Responsabilidade Social Sirio-Liban6s
Unidade Hospital Geral do Grajad ``Professor Liberato John Alphonse DI Dio"

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

A movimentapao desse aporte emergencial esta apresentada abaixo:

Saldo em 31/12/2017

(+)constituig6es
(-) paganentos

Saldo em 31/12/2018

(+)constituig6es
(-) paganentos
(-) cess5o de divida (b)

Saldo em 31/12/2019

15.040.492

(1.200.000)

13.840.492

(4cO.000)
(13.440.492)

0 Instituto de Responsabilidade Social Sirio-Libanes, como gestor da unidade, contraiu para o
seu passivo as obrigac6es do aporte emergencial realizado pela Sociedade Beneficente de
Senhoras - Hospital Sirio-Liban6dos mantenedora do Instituto, para suporte financeiro da
unidade. Essa transferencia de divida, entre Instituto e unidade, representou urn resultado com
receita de doagao na unidade do Hospital Geral do Grajat e uma despesa com doag5es no
Instituto ("matriz"), mediante instrunento particular de cessao e assung5o de divida firmado em
27 de dezembro de 2019.

Transac6es com partes relacionadas
Hospital Geral do Grajad "Professor Liberato John AIphonse Di Dio" (``Unidade"), recebeu da
Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sirio-Libanes, mantenedora do Instituto o valor de
R$ 2.061 milh6es em 2019 e R$ 0 em 2018, em forina de contribuigao de materiais e reforma.

13     Provisao para demandas judiciais

Provisao para demandas judiciais

31/12/2019                        31/12/2018

8.033.068                           4.565.300

0 Instituto 6 parte ®6lo passivo) em ac6es 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, nos montantes indicados a
seguir:

2019

Saldo em
31/12/2018 Adic5es Revers6es Pagamentos

Saldo em
31/12/2019

Trabalhistas

Civeis

Trabalhistas

1.672.598              2.124.706                 (313.992)               (2.275.888)

2.892.702              5.075.678                    (27.680)               (1.115.056)

4.565.300            7.200.384                (341.672)             (3.390.944)

Saldo em
31/12/2017 Adic6es Revers5es Pagamentos

2.335.464                 907.785             (1.162.651)                  (408.000)
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Instituto de Responsabilidade Social Sirio-LibanGs
Unidade Hospital Geral do Grajad "Professor Liberato John Alphouse Di Dlo"

Denonstra¢6es f inanceiras " carve-out "
em 3 I  de dezembro de 20 1 9 e 20 1 8

Civeis 3.270.629                 415.229                (775.656)                     (17.500)            2.892.702

5.606.093             1.323.014            (1.938.307)                 (425.500)            4.565.300

0 Instituto esta envolvido em outros processos civeis e 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 3 1 de dezembro de
2019 sao: trabalhistas R$  1.198.648 (R$  1.054.083 em 2018) e civeis R$ 972.237 (R$ 6.694.469
em 2018).

Os principais temas trabalhistas abordados messes processos versam sobre horas extras,
adicionais de insalubridade, equiparag5o salarial, verbas rescis6rias, dentre outros. Nao sao
esperadas perdas no encerramento desses processos al6m dos montantes ja provisionados. Os
processos relacionados a natureza civel tern como principais discuss6es erros medicos, de
diagn6sticos, entre outros.

Os principais temas civeis abordados nesses processos versam, principalmente, sobre quest6es
de erro medico. Caso essas contingenciais, venham a ter urn desembolso financeiro provavel, o
Instituto negociara junto a Secretaria Estadual de Sadde urn complemento de repasse no
contrato de gestao para cobertura de eventual indenizagao.

Os dep6sitos judiciais mantidos no ativo nao circulante, que nao possuem passivos contingentes
associados, possuem a seguinte composigao:

Natureza

Trabalhista

Civel

14     Subvencao de investimentos a realizar

Subveng6es de investimentos a realizar

Subveng5es de
investimentos a realizar

Subvenc5es de
investimentos a realizar

Movimento de 2019

31/12/2019                    31/12/2018

229.305                           I.532.313

69.206

229.305                        1.601.519

31/12/2019                    31/12/2018

394.616                             43.034

Saldo em              Recebimento

31/12/2018                 de recursos          Consumo

43.034                             586.400            (234.818)

Movimento de 2018

Receitas

Financeiras              Saldo em

Liquidas

Saldo em             Recebimento

31/12/2017                 de recursos          Consumo

743.183                                 115.015              (815.164)
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Instituto de Responsabilidede Social S{rlo-Libanas
Unidade Hospital Geral do Grdyad "Professor Liberato John Alphonse Di Dio"

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

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.

15     Subvencao de bens 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

4.692.855                       3.985.323

Movimento de 2019

Saldo em            Total de            Total de        Depreciacao              Saldo em

31/12/2018 aquisi¢6es Baixas          Acumulada            31/12/2019

3.985.323              1.753.050                (18.363)              (1.027.155)                  4.692.855

Movimento de 2018

Saldo em            Total de            Total de        Depreciacao              Saldo em

31/12/2017 aquisic6es

4.096.228                602.858

Baixas          Acumulada            31/12/2018

(713.763)                  3.985.323

As subveng6es para investimentos s5o 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 e 14.

16     Patrim6nio Liquido
Conforme Estatuto Social da Instituigao, devera ser aplicado integralmente seus recursos na
manutengao de seus obj etivos institucionais, nao podendo, como consequencia, distribuir
nenhuna parcela de seu patrim6nio ou de suas rendas a titulo de lucro ou de participaeao no seu
superavit. Dessa forma, superavits e d5ficits dos exercicios sao integralmente incoaporados ao
patrim6nio liquido.

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 pdblico ou instituigao ptlblica na propongao dos recursos e dos bens por ele
alocados nos termos dos contratos de gestao.

Remunera€Go da administra€Go
0 Instituto nao remunera de forma direta ou indireta seus membros do conselho de
administragao e conselho fiscal.

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

Receitas com contrato de gestao Estadual -Hospital Geral do Grajat (a)                  152.852.582                      147.731.510
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Instituto de Responsabilidade Social Strio-Libanes
Unidade Hospital Geral do Grdyed "Professor Liberato John Alphonse Di Dio"

Demoustrap6es financeiras " carve-out"
em 31  de dezembro de 2019 e 2018

Receitas com Subvengao de Imobilizado 1.027.155                                     713.763

153.879.737                      148.445.273

(a)    As receitas apresentadas nesta rubrica destinam-se ao custeio das atividades nas unidades com a Secretaria de Estado
da Sadde do Estado de Sao Paulo, em confomidade com o pronunciamento tecnico CPC 07 (R1).   Adicionalmente
as movimentap6es financeiras encontran-se evidenciadas na nota explicativa n° 5.

18     Receitas com doac6es e contribuic6es
31/12/2019                        31/12/2018

Doapao lnstituto de Responsabilidade Social Sirio-Libanes (a)

Contribuicao de materiais Sociedade Beneficente de Senhoras - Hopital Sfrio-
Libanes (b)
Outras receitas com doap6es em esp5cie e material

13.440.492

2.206.988

166.630 109.854

15.814.Ilo                               109.854

(a)     Receita mediante instrumento particular de cessao e assungao de divida entre a unidade e Institute, vide nota
explicativa n° 1 2.

(b)     No exercfcio de 2019 a Sociedade Beneflcente de Senhoras -Hospital Sirio-Liban6s custeou a reforma e os
equipamentos do CME da unidade.

19     0utras receitas
31/12/2019                        31/12/2018

Residencia m6dica

Locapao de espapo

1.438.441                                1.021.923

183.366                                   176.455

I.621.807                            1.198.378

20     Custos com pessoal, medicamentos, materiais e servicos medicos
31/12/2019                    31/12/2018

Pessoal e encargos

Materiais de cousumo

Seguranga e vigilincia

Higiene e limpeza

Nutrig5o

Servigos medicos

Medicamentos e materiais

Lavandeira e rouparia

21      Utilidade pdblica

Energia el6trica

Ague

29

(76.008.001)

(3.961.423)

(474.430)

(3.480.518)

(2272.122)

(33.907.167)

(14.399.894)

(1.990274)

(136.493.829)

(72.876.500)

(2.965.931)

(2.150.317)

(3206.317)

(2.864.400)

(31.722.042)

(14.315.609)

(2.211.385)

(132312.501)

31/12/2019                    31/12/2018

(1.389.564)                       (1.388.317)

(1.435.866)                      (1.223.946)



Instituto de Responsabtlidade Social Strlo-Libanes
Unidade Hospital Geral do Grajati "Professor Liberato John Alphonse Di Dio"

Demonstra¢6es f inanceiras " carve-out "
em 31  de dezembro de 2019 e 2018

Telecomunicap6es

Gis natural

Combustiveis e lubrificantes

22      Servicos profissionais

Servigos diversos -pessoa juridica (a)

Consultoria e assessoria

Suporte em infraestrutura de TI

Manutene5o e conservapao

Auditoria

(252.459)                         (128.492)

(391.902)                         (405.854)

(7.533)                              (7.322)

(3.477.324)                    (3.153.931)

31/12/2019

(5.035.045)

(442.671)

(1.099.273)

(1.138.406)

(80.384)

(1J95.]79r)

31/12/2018

(4.422.589)

(334.830)

(842.407)

(868.304)

(197.857)

(6.665.987)

(a)  Despesas de prestag6es de servigos executados pelo Instituto para a unidade de acordo com o
termo de cooperagao.

23     0utras (despesas) operacionais, liquidas

Locapao de equipamentos

lnvent5rios mos estoques (a)

Impostos e taxas municipais (b)

Uniformes / E.P.I.

Arquivo e guarda de documentos

Omamentapao e paisagismo

Despesas legais / fiscais / parafiscais

Outras receitas (despesas)

31/12/2019

(1.814.949)

(1.245.740)

(542.114)

(244.809)

(147.630)

(30.795)

(30.890)

4.415

31/12/2018

(1.089.139)

(267.038)

(649.159)

(752)

(146.324)

(3.050)

(41.334)

62 1 . 1 2 1

(4.052.512)                    (1.575.675)

(a)  Aunento no volume da transagao com inventarios, devido a implantagao e mudanga no sistema
de controles dos almoxarifados

(b)  Despesas com Taxas de Lixo (TRSS).

24     Receitas financeiras, liquidas

31/12/2019                    31/12/2018

Receita de aplicap6es financeiras

Descontos obtidos

Juros e multas sobre parcelamento
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392.066                           404.233

2.391                                 21.249

394.457                          425.482

(78.417)                           (132.517)



Instituto de Responsabllidade Social Slrto-LibanGs
Unidede Hospital Geral do Grajad "Professor Liberato John Alphonse Di Dio"

Dermoustrap6es f inaneeiras " carve-out "
em 31  de dezembro de 2019 e 2018

Outras despesas financeiras

Multas

Juros incorridos

(26.806)                           (33.595)

(4.976)                              (3.233)

(914)                            (18.430)

(111.113)                         (187.775)

283.344                          237.707

25     Instrumentos financeiros

0 Instituto opera apenas com instrumentos financeiros nao derivativos, que incluem aplicag6es
financeiras, caixa e equivalentes de caixa, assim como contas a pagar, salarios, ferias e
encargos, cujos valores sao representativos aos respectivos valores de mercado.

Os valores contabeis constantes no balango patrimonial, quando comparados com os valores que
poderiam ser obtidos na sua negociag5o em urn mercado ativo ou, na ausencia 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 nao efetuou operag6es com
derivativos.

Em fungao das caracteristicas e forma de operacao (bern como posigao patrimonial e financeira
em 31  de dezembro de 2019 e de 2018), o Instituto nao possui operap6es financeiras com
instrumentos financeiros, entretanto, podera incorrer em riscos relativos a "Risco de cr6dito e
Risco de liquidez".

(i) Risco de liquidez
Risco de liquidez 6 o risco de que o Instituto ira encontrar dificuldades em cumprir as
obrigag5es associadas com seus passivos financeiros que s5o liquidados com pagamentos em
caixa ou com outro ativo financeiro. A abordagem do Instituto na Administragao da liquidez e
de garantir, na medida do possivel, que sempre tera liquidez suficiente para cumprir com suas
obrigap6es no vencimento, tanto em condig6es normais como de estresse, sem causar perdas
inaceitaveis ou risco de prejudicar a reputapao do Instituto.

0 Instituto mant6m discuss6es com os 6rgaos ptiblicos 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, atraves da Secretaria Municipal de Satde, buscando equalizar as
obrigag6es assumidas na gestao do Instituto.

Exposi¢ao 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

Fluxo de caixa contratuais

Valor                                     6 meses ou         06 -12           I -2

C o ntabil                  Total               Men os          meses         anos

6.942.876            6.942. 876            6.942.876

12.114                        12.114                        12.114
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Iustituto de Responsabilidade Social Sirio-LibanGs
Uni,dede Hospital Geral do Grofati "Professor L{berato John Alphonse Di Dio"

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

Total

31/12/2018

Passivosfinanceiros

nao derivativos

Fomecedores

Outras Contas a Pagar

Total

6.954.990           6.954.990           6.954.990

Fluxo de caira contratuais

Valor                                    6 meses ou

C ontabil                  Total               Memos

7.988.154             7.988.154             7.988.154

11.660                      11.660                      11.660

7.999.814            7.999.814            7.999.814

Mais
06-12            1-2                       de

meses          anos             5 anos

(ii) Risco de cr6dito
Risco de cr6dito e o risco de o Instituto incorrer em perdas decorrentes de urn contrato de gestao
ou de rna contraparte em urn instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigag6es
contratuais. Esse risco 6 principalmente proveniente do contas a receber com a Secretaria
Municipal de Sadde de S5o Paulo e de instrumentos financeiros, por6m o risco 6 reduzido em
fungao da totalidade dos recursos estarem aplicados em bancos considerados de primeira linha.

Exposicdo a riscos de cr6dito
A seguir, estao os valores contabeis dos ativos financeiros que representam a exposicao maxima
do ciedito, na data das demonstrag6es financeiras "carve-out" foi:

Nota 2019 2018

Recursos financeiros vinculados a projetos

Recursos a receber de projetos - contratos de gestao e convenios

Outros ativos

Total

2.314.291                              3.298.920

22.103

318.754                                    174.310

2.633.045                         3.495.333

26     Impostos e contribuic6es

lmposto de renda e conlribuicdo social
Em virtude de ser uma 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 Constituigao Federal.

PIS e COFINS
Considerando que o Instituto e Entidade sem fins lucrativos e possui Certificagao de Entidade
Beneficente de Assistencia Social, mos termos 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 PISA'ASEP.

ISS sobre a receita (ISSQN)
0 Instituto 6 uma entidade de salde, sem fins lucrativos, a qual, mos termos do artigo 150, VI,
"c", da Constituigao Federal, 6 imune aos impostos incidentes sobre os seus servicos.
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Instituto de Responsabilidade Social Sirio-LibanGs
Unidnde Hospital Geral do Grajati "Professor Liberato John Alphonse Di Dio"

Demonstrap6es f inaneeiras ` ` carve-out "
em 31  de dezembro de 2019 e 2018

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 prestag5o de servigos ao Poder Ptiblico.

A administragao obteve a declaragao de imunidade da Prefeitura Municipal de Sao Paulo, sob n°
2019-001727/CP01, para o exercicio de 2019.
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Instituto de Responsabilidade Social Sirto-Libana
Unidade Hospital Geral do Grdyati "Professor Liberato John Alphonse Di Dio"

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

Reninciafiiscal
Em atendimento ao item 27, letra "c" da ITG 2002 (R1) -entidade sem finalidade de lucros, de
21 de agosto de 2016, aprovada pela resolugao CFC n° 1.409/12, o Instituto de
Responsabilidade Social Sirio-Liban6s apresenta a seguir a relagao dos tributos, objeto da
rendncia fiscal apurada mos exercicios de 2019 e de 2018. 0 Instituto nao possui escrituragao
fiscal, tal como escrituragao do LALUR, em funcao 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 prestagao de servigos de QunlquerNatureza)
•       COFINS (Contribuigao para o Financiamento da seguridade social) sobre as receitas pr6prias;
•       ITCMD (Imposto sobre Transmissao "Causa Mortis" e Doagao de quaisquer bens ou direitos);

0 Instituto apresenta a seguir a relacao dos tributos objetos da renincia fiscal para os exercicios
findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018. Para isso, em nosso julgamento, consideramos os
seguintes impostos e contribuig6es e respectivas aliquotas, ressaltando que tratam-se de
divulgagao de renthcia fiscal abrangendo os principais impostos e contribuie5es em func5o do
Instituto nao possuir escriturapao fiscal, tal como, escrituragao do LALUR, em fungao de sua
natureza de entidade sem fins lucrativos.

Em atendimento ao disposto na alfnea "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 orientagao disposta no parecer n° 223/2013AIHSN/CODELEGIS
/COGEAJUR/CONJUR-MS/CGU/AGU, desconsiderando estas rubricas da base de calculo,
assim como as receitas com doag6es, receitas com locag6es de espagos, repasses mantenedora e
reembolsos de despesas, por nao representarem prestagao de servigo em salde, adicionalmente
informamos abaixo o calculo como se devido fosse.

Receita dos contratos de gestao - Estadual

ISS 5%

PIS 0,65%

COFINS 3%

D6ficit (superivit) do exercicio

IRPJ e CSLL 34%

Receita com doap5es

Total da estimativa de isencao - ITCMD (4%)

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

153.879.737                     148.445.2 73

7.693.987                           7.422.264

1.000.218                                964.894

4.616.392                            4.453.358

13.310.597                       12.840.516

(1.320.132) 6.184.648

2.102.780

15.814.110                                    109.854

632.564                                4.394

13.943.161                        14.947.818
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