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Relat6rio dos auditores independentes sobre as
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lnstituto de Responsabilidade Social Sirio-Libanes, gestor da
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Opiniao
Examinamos as demonstrag6es financeiras "carve-out" da Unidade de Servigo de
Reabilitagao Lucy Montoro ("Entidade"), filial do lnstituto de Responsabilidade Social
Sirio-Libanes ("lnstituto"), que compreendem o balango patrimonial em 31  de dezembro
de 2019 e as respectivas demonstrag6es 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 da
Unidade de Servieo de Reabilitagao Lucy Montoro, 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 pfaticas
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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e nas 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 6 suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opiniao.

Enfase -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 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 juridica.
Nossa opiniao nao esta ressalvada em relagao a esse assunto.
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Enfase I 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 2019 o contrato de gestao junto a Secretaria Estadual
da Sadde apresentava deficiencia de capital de giro e patrim6nio liquido negativo em R$
604.847. 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 Sirio-Libanes com o prop6sito
especifico de serem utilizadas no processo de prestagao de contas com a Secretaria
Estadual da Satlde. 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 pe[o lnstituto de
Responsabi]idade Social Sirio-Libanes e nao deve ser distribuido ou utilizado por outras
partes que nao o do lnstituto de Responsabilidade Social Sfrio-Libanes, Unidade de
Servigo de Reabilitaeao Lucy Montoro e Secretaria Estadual da Sal]de.

Responsabilidades da administraeao pelas demonstrae6es financeiras "carvelout"
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
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 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 elaboraeao 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 demonstrac6es financeiras "carve-
out„
Nossos objetivos sao obter seguranea 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. Seguranga razoavel e urn alto nivel 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 distong6es 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. Alem disso:

•        Identificamos e avaliamos os riscos de distorgao relevante nas demonstrag6es
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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 detecgao de distorgao 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 adequagao das politicas contabeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contabeis e respectivas divulgae6es feitas pela administragao.

Concluimos sobre a adequaeao 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 ddvida
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 apresentaeao geral, a estrutura e o contetldo das demonstrag6es
financeiras "carve-out", inclusive as divulgag6es e se as demonstrag6es financeiras
"carve-out" representam as correspondentes transae6es 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 constatae6es significativas de auditoria, inclusive as
eventuais deficiencias significativas nos controles internos que identificamos durante
nossos trabalhos.

Sao Paulo, 24 de mango de 2020

KPMG Auditores lndependentes



Instituto de Responsabilidade Social Sirio-Libanes
Unidade - Servico de Reabilita€ao Lucy Montoro de Mogi Mirim

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

(Valores expressos em Reais - RS)

Ativo

Ativo circulante
Recursos financeiros vinculados a projetos
Recursos a receber de projetos - contratos de gestfro e convenios
Estoques
Creditos diversos

Total do ativo circulante

Ativo nao circulante
lmobilizado

Total do ativo nao circulante

Total do ativo

As notas explicativas sao parte integrante das demonstrap6es financeiras.

Nota                  31/12/2019

4                                 174.147

5

6                                 82.971

7                               23.263

8                                558.991

839.372

31/12/2018

608.774

42.567

683.311

1.334.652

Passivo

Passivo circulante
Fomecedores
Obrigag6es trabalhi stas
Obrigap6es tributatas de terceiros

Total do passivo circulante

Passivo nao circuLante
Subven9ao de bens a apropriar - imobilizado

Total do passivo nao circulante

Patrim6nio liquido

(Deficits) supefavits acumulados
(Deficit) do exercicio

Total do patrim6nio liquido

Total do passivo e do patrim6nio liquido

Nota                  31/12/2019                31/12/2018

9                               153.301                           176.494

10                             725.042                          671.831

11                                      6.885                               11.368

885.228                        859.693

12                               558.991                            683.311

558.991                            683.311

(208.352)

(396.495)

14

538.882

(747.234)

(604.847)                    (208.352)

839.372                      1.334.652
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Instituto de Responsabilidade Social Sirio-Liban6s
Unidade - Servico de Reabilitacao Lucy Montoro de Mogi Mirim

Demonstrac6es de resultados

Exercicios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Valores expressos em Reais - RS)

Nota                    31/12/2019                   31/12/2018

Receitas operacionais
Recursos dos contratos de gesfao - Estadual
Receitas com doag5es

Custos e despesas operacionais
Custos com pessoal, medicamentos, materiais e servigos medicos
Servigosprofissionais
Utilidade ptlblica
Depreciag6es
Outras (despesas) operacionais

Deficit operacional antes do resultado financeiro

Resultado Encerramento Contrato/Convenio
Despesas financeiras
Receitas financeiras

Receitas financeiras, Iiquidas

(Deficit) do exercicio

As notas explicativas sao parte integrante das demonstrag6es financeiras.
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15                            6.579.320                         5.993.126

18 106.960

6.686.280                        5.993.126

(5.736.122)                    (5.774.859)

(717.447)                       (705.446)

(163.668)                           (35.572)

(124.320)                        (124.320)

(371.869)

(7.113.426)

(427.146)

(156.286)

(6.796.483)

(803.357)

(3.448)                           (13.459)
34.099

30.651

(396.495)

69.582

56.123

(747.234)



Instituto de Responsabilidade Social Sirio-Libanes
Unidade I Servico de Reabilita¢ao Lucy Montoro de Mogi Mirim

Demonstrac6es de resultados abrangentes

Exercicios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Valores expressos em Reais - RS)

a)6ficit) do exercicio

Outros resultados abrangentes

Resultado abrangente do exercicio

As notas explicativas sao parte integrante das demonstrap6es financeiras.

31/12/2019

(396.495)

(396.495)

31/12/2018

(747.234)

(747.234)



Instituto de Responsabilidade Social Sirio-Liban6s
Unidade - Servico de Reabilitacao Lucy Montoro de Mogi Mirim

Demonstra¢6es das mutac6es do patrim6nio IIquido

Exercicios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Vatores expressos em Rears - RS)

(Deficits)
superdvits

acumulados

Saldos em 01 de janeiro de 2018

Incorporapao do supefavit do ano anterior ao supefavit acumulado
Deficit do exercicio

Saldos em 31 de dezembro de 2018

Incorpora9ao 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 financeiras.
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(747.234)

(208.352)

(D6ficit) do
exercicio

171.093

(171.093)

(747.234)

(747.234)

747.234

(396.495)

(396.495)

Total

538.882

(747.234)

(208.352)

(396.495)

(604.847)



Instituto de Responsabilidade Social Sirio-Liban6s
Unidade - Servico de Reabilitacao Lucy Montoro de Mogi Mirim

Demonstra¢6es dos fluxos de caixa (m6todo indireto)

Exercicios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Valores expressos em Reais - R:S)

31/12/2019

Fluxos de caixa das atividades operacionais

(Deficit) do exercfcio
Ajustes por:
Depreciap6es

Varia€ao de ativos e passivos operacionais

(Aumento) reducao dos ativos
Recursos financeiros vinculados a projetos
Estoques
Cr6ditos diversos

Aumento (reducao) dos passivos
Fomecedores
Obrigap6es trabalhi stas
Obrigap6es tributdrias
Subveng6es de bens a apropriar - imobilizado

Caixa liquido das atividades operacionais

FLuxo de caixa das atividades de investimento
Subveng6es de bens a apropriar - compras de imobilizado
Adie5es no imobilizado

Caixa liquido das atividades de investimento

Variacao de caixa e equivalentes de caixa

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

Variacao de caixa e equivaLentes de caixa

As notas explicativas sao parte integrante das demonstrap6es financeiras.
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(396.495)

124.320

434.627

(82.971)
19.304

(23.193)
53.211

(4.483)

(124.320)

31/12/2018

(747.234)

124.320

703.332

(29.370)

6.599

60.619

6.054

(124.320)

1 1 . 1 94

(11.194)



Instituto de Responsabilidade Social Sirio-LibanGs
Unidade - Servico de ReabilitapGo Lucy Montoro de Mogi Mirim

Demonstrac6es firianceiras em " carve-out"
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-Liban6s ("Instituto")
0 Instituto de Responsabilidade Social Sirio-Libanes ("Instituto") 6 uma associagao sem fins
lucrativos que, mos termos de seu Estatuto Social, tern por objeto "fomentar ou realizar
atividades de promoeao, protegao e assistencia a satde, sem finalidade lucrativa, atrav6s de
ag5es na area m6dica, de satide, 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 Satide pela Secretaria Estadual de Gestao Ptiblica.

Essas demonstrag6es financeiras "carve-out" contemplam apenas os direitos, obrigag6es e o
resultado das operag6es da filial Unidade de Servigo de Reabilitagao Lucy Montoro
("Entidade"), 1ocalizada em Mogi Mirim, S5o Paulo,  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 Tributfria
0 Instituto de Responsabilidade Social Sirio-Libanes ("Instituto") 6 uma entidade de satde, sem
fins lucrativos, a qual, nos terinos 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 obrigag5es 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 caracterizacao de prestagao de servigos ao Poder Ptiblico.

1.3      Servi¢o de Reabilitacao Lucy Montoro de Mogi Mirim ("Unidade")
Inscrita no Cadastro Nacional Pessoa Juridica, sob o n° 09.538.688/0008-09, localizada na
Avenida Professor Adib Chaib, n° 1.001, Mogi Mirim. Em 2 de maio de 2012 foi celebrado
Contrato de Gestao n° 001.050.0.000.002/2012 com o Govemo do Estado de Sao Paulo, por
meio da Secretaria de Estado da Salde, assumindo a gestao a partir de 2 de maio de 2015 por 5
anos. A partir de 1° de maio de 2017, foi celebrado o novo contrato de Gestao n°
001.0500.000.009/2017, com vigencia de 5 anos, com o repasse global estimado em R$ 29,4
milh6es. 0 repasse de janeiro a dezembro de 2019 deste instrumento 6 de R$ 6,5 milh5es. Para
2020 o montante estimado 6 de R$ 6,9 milh6es, conforme termo de aditamento n° 01/2020.
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Instituto de Responsabtlidade Social Sirio-Libanes
Unidade - Servi§o de ReabtlitapGo Luey Montoro de Mogi Mirim

Demoustrac6es firanceiras em `` carve-out"
31  de dezembro de 2019 e 2018

1.4 Plano da Administracao para o Servico de Reabilita¢ao Lucy Montoro Mogi
Mirim

0 Servigo de Reabilitagao Lucy Montoro encerrou o exercicio de 2019 com deficit de R$ 396,5
mil, gerando patrim6nio 1£quido a descoberto de R$ 604,8 mil, mesmo valor excedente do

passivo circulante sobre o ativo circulante.

0 plano orgamentario da unidade para 2019 previa incremento de 18% na receita de custeio e o
valor efetivamente acordado foi de 20%. No entanto, entre agosto a dezembro/19, ocorreu
redugao nas parcelas de custeio, totalizando queda de receita na ordem de R$ 615 mil. Esse foi o

principal fato gerador do deficit operacional na unidade e se deu por solicitagao da diregao do
Instituto de Responsabilidade Social Sirio-Libanes a Secretaria Estadual da Sadde (SES) para

que fosse repassado o valor correspondente ao Ambulat6rio Medico de Especialidades Maria
Cristina Cury - AME Interlagos, tendo em vista a necessidade pontual de caixa daquela
unidade.

Essa decisao considerou o fato de que a unidade Lucy Montoro apresentava caixa suficiente

para manutengao das atividades pactuadas, sem comprometer as metas quantitativas e
qualitativas para o exercicio de 2019.

Considerando os fatores pontuais acima citados, a govemanga da unidade mantem como

principais direcionadores a manutengao das boas praticas de gestao, o controle de despesas e a
gestao de custos, acreditando serem fatores importantes para o atingimento do equilibrio
financeiro e da reversao do patrim6nio liquido negativo, que deve comegar a ocorrer ja a partir
de 2020.
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Instituto de Responsabilidade Social Sirio-Liban8s
Unldade - Servico de Reabilitacdo Lucy Montoro de Mogi Mirim

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

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

a.      Declaracao de conformidade
As demonstrag6es financeiras "carve-out" da Entidade foram 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 operag5es da filial Unidade de Servigo de Reabilitagao
Lucy Montoro Mogi Mirim ("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 operacionalizagao 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 -Organizaeao Social de Satde,
quando existe o t6rmino do contrato e nao ha interesse entre as partes em mante-1o, o ente
ptiblico abre processo licitat6rio para contratagao de uma nova entidade privada que passara a
gerir o contrato. Dessa forma, os bens, direitos e deveres da OSS sao transferidos de rna
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 pdblico que buscara outra entidade privada para assumir o contrato de gestao.

Todas as informag6es relevantes pr6prias das demonstrac5es financeiras, e somente elas, estao
sendo evidenciadas, e correspondem aquelas utilizadas pela administrag5o na sua gestao.

A emissao das demonstrag5es financeiras "carve-out" do exercicio findo em 3 1 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 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 e julgamentos
Na preparagao destas demonstrag6es financeiras, a Administragao utilizou julgamentos e
estimativas que afetam a aplicagao 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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Instituto de Responsabilidade Social Sirio-LibanGs
Unidade - Servico de Reabilitapdo Lucy Montoro de Mogi Mirim

Demonstrap6es finaneeiras en " carve-out"
31  de dezembro de 2019 e 2018

As estimativas e premissas sao revisadas de forma continua. As revis5es das estimativas sao
reconhecidas prosp ectivamente.

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 nos saldos
contabeis de ativos e passivos no proximo ano fiscal estao incluidas nas seguintes notas
explicativas:

Nota explicativa 8 - valor residual do ativo imobilizado;

Mensuracdo do valor justo
Uma serie de politicas e divulgag6es contabeis do Instituto requer a mensuracao de valor justo,
para os ativos e passivos financeiros e nao financeiros.

Quest5es significativas de avaliagao sao reportadas para a Administragao do Instituto.

Ao mensurar o valor justo de uni 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 avaliagao 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 demonstrag5es financeiras em que ocorreram as mudangas.

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

•     Nota explicativa 21 -instrumentos financeiros.

d.      Base de preparacao das demonstrae6es contibeis
As demonstrag6es flnanceiras "carve-out" foram preparadas com base no custo hist6rico, com
exceeao dos instrumentos financeiros nao derivativos mensurados e atualizados pelo valor justo
por meio do resultado.

3     Principais praticas contfbeis
As demonstrag6es financeiras "carve-out" foram preparadas de acordo com as praticas
contabeis descritas a seguir.

16



Instituto de Responsabilidade Social Sirio-Libanes
Unidade - Servico de ReabilitapGo Lucy Montoro de Mogi Minim

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

a. Recursos vinculados a projetos
Recursos vinculados a projetos representam os saldos de bancos conta movimento e aplicag6es
financeiras que possuem utilizap5o 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 medio, sendo avaliado com base no custo
hist6rico de aquisie5o 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€do
Items do imobilizado sao mensurados pelo custo hist6rico de aquisigao ou construeao, dedurido
de depreciagao acumulada e qualsquer perdas acumuladas por redugao ao valor recuperavel,
quando necessarias.

0 custo inclui gastos que sao diretamente atribuiveis a aquisigao de un ativo. 0 custo de ativos
constmidos 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 necessdrias 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 liquido da venda e o valor contabil do ativo) sao incluidos na
demonstrag5o 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 manutengao no dia a dia do imobilizado sao reconhecidos no resultado conforme
incorridos.

(iii) Depreciacdo
A depreciagao 6 calculada para amortizar o custo de items do ativo imobilizado, liquido de seus
valores residuais estimados, utilizando o m6todo linear baseado na vida titil estimada dos itens.
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:

Instala95es
M6veis e utensilios
Maquinas e equipamentos medicos
Maquinas e equipamentos em geral
Software e hardware
Veiculos

Os m6todos de depreciagao, as vidas uteis 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 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 e avaliado a cada
data de apresentagao para apurar se ha evid6ncia objetiva de que tenha ocorrido perda no seu
valor recuperavel. Urn ativo tern perda no seu valor recuperavel se rna evidencia 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 uma maneira confiavel.

e. Obrigac6es 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 demandas judiciais
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 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 avaliagao dos advogados
extemos. As provisoes sao revisadas e ajustadas para levar em conta alterag6es nas
circunstancias, tais como prazo de prescrigao aplicavel, conclus5es 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 pie-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
Satide do Estado de Sao Paulo ("SES") e contratos de convenio firmados com o Govemo, sao
registrados em conformidade com o CPC 07 (R1) Subvengfro e Assistencia Govemamental, da
seguinte forma:

Subvencao para custeio - Reconhecida como receita do exercicio para fazer fase as despesas
incorridas.
Subven€ao 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 bern adquirido 6 contabilizado como imobilizado e depreciado pela vida titil
estimada.

j.      Apuraeao do resultado do exercicio
As receitas, os custos e as despesas das operag6es sao reconhecidos em conformidade com o
regime contabil de compet6ncia. Os repasses dos contratos de gestao/convenios s5o 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
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
demonstrag6es fmanceiras "carve-out".

I.      Instrumentos financeiros

Reconhecimento e mensura€do inicial
0 recursos a receber de projetos de contratos de gestao e conv6nios sao reconhecidos
inicialmente na data em que forani originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros sao
reconhecidos inicialmente quando o Instituto se tomar parte das disposig5es contratuais do
instrunento.

Urn ativo financeiro (a memos que seja uin contas a receber de clientes sem urn componente de
financiamento significativo) ou passivo financeiro 6 inicialmente mensurado ao valor justo,
acrescido, para urn 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 urn componente significativo de financiamento 6 mensurado inicialmente ao prego
da operagao.

19



Instituto de Responsabilidade Social Sirio-Libanes
Unidade - Servi§o de ReabilitacGo Lucy Montoro de Mogi Mirim

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

(i)        Classiif icacdo e mensurapdo 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 - instrumento de divida
ou VJORA - instrunento 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 e 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 s5o 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 (VJK)
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 anortizado 6 reduzido por perdas por impaiment. 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 recebfveis
abrangem o caixa e equivalentes de caixa, titulos e valores imobiliarios, contas a receber e
outras cr6ditos.

Passivos financeiros - classificacao, mensuracao 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 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 anortizado 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.

/z'') 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
fluros de caixa contratuais sobre urn ativo financeiro em uma transag5o na qual
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substancialmente todos os riscos e beneficios da titularidade do ativo financeiro s5o transferidos
ou na qual o Instituto nem transfere nem mantem substancialmente todos os riscos e beneficios
da titularidade do ativo financeiro e tambem nao ret6m 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 urn 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 urn passivo financeiro, a diferenga entre o valor confabil extinto e a
contraprestac5o paga (incluindo ativos transferidos que n5o 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 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 interpretac6es 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 demonstrap6es financeiras. As
seguintes normas alteradas e interpretag5es nao deverao ter urn impacto significativo nas
demonstrag6es financeiras:

- Definigao de urn neg6cio (alterap6es ao CPC 15/IFRS 3).
- Definigao de materialidade (emendas ao CPC 26/IAS  1 e CPC 23/IAS 8).
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4     Recursos financeiros vinculados a projetos

Caixa e bancos

Aplicag6e s financeiras

31/12/2019                31/12/2018

42

174.147                         608.732

174.147                       608.774

Referem-se principalmente a Fundos de Investimentos por cotas que apresentam em sua
composig5o 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 conv6nios
31/12/2019                31/12/2018

Lucy Montoro

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

Unidades

Lucy Montoro

Unidades

Lucy Montoro

Recursos a
Receber

31/12/2018

Recursos a
Receber

31/12/2017

Recursos        Recursos
de custeio      Recebidos

6.455.000    (6.455.000)

Recursos        Recurso s
de custeio      Recebidos

5.880.000    (5.880.000)

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 retirratificagao ntimeros 01/2019 e 02/2019, totalizando

R$ 6.455.000.

6     Estoques

31/12/2019                31/12/2018

Generos alimenticios, rouparia, uniformes e outros

Medicamentos, materiais medico-cirdrgicos e enfermagem

No exercicio de 2019 foi implantado o controle de estoque, mos exercicios anteriores estas
compras Cram registradas diretamente no resultado.
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Taxas anuais

7      Cr6ditos diversos

Adiantamentos a funciondrios

Despesas a apropriar

8     Imobilizado

Instalap6es

M6veis e utensilios

Maquinas e equipamentos medicos

Maquinas e equipamentos em geral
Software e hardware

Total

31/12/2019                31/12/2018

21.839                             31.082

1.424                               11.485

Depreciacao
de depreciacao         Custos          acumulada

10%                      813.441                  (406.720)

10%                     209.238                 (139.376)

10%                       196.882                  (121.563)

10%                           7.120                          (890)

20%                       62.991

I.289.672                (730.681)

2019              2018

406.721         488.065

69.862           90.633

75.319           94.609

6.230             6.366

859              3.638

558.991        683.311

As movimentag6es 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

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

Custo

Instalap6es

M6veis e utensilios

Maquinas e equipanentos medicos

Maquinas e equipamentos em geral

Software e hardware

Total custo

Depreciacao

Instalap5es

M6veis e utensilios

Maquinas e equipamentos medicos

M5quinas e equipamentos em geral

Software e hardware

Total deprecia¢ao

Saldo liquido

813.441

209.238

196.882

7.120

62.991

1.289.672

(325.376)       (81.344)

(118.605)        (20.771)

(102.273)       (19.290)

(754)              (136)

(59.3 53)          (2.779)

(606.361)    (124.320)

683.311    (124.320)
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(121.563)
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(730.681)
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Saldo em                                                  Saldo em

31/12/2o|7      Adic6es     Baixas        3|/12/2o|8

Custo

Instalap6es

M6veis e utensilios

Mfauinas e equipamentos medicos

Mfauinas e equipanentos em geral

Software e hardware

Total custo

Depreciacao

Instalap6es

M6veis e utens{lios

Maquinas e equipanentos medicos

M5quinas e equipamentos em geral

Software e hardware

Total depreciacao

SaLdo liquido

9     Fornecedores

Fomecedores nacionai s

Reapresentado

8 1 3 .44 1

207.699

192.982

I.365

62.991

1.278.478            11.194

(244.032)       (81.344)

(97.834)       (20.771)

(82.983)       (19.290)

(618)              (136)

(56.574)         (2.779)

(482.041)    (124.320)

796.437    (113.126)

813.441

209.238

196.882

7.120

62.991

1.289.672

(325.376)

(118.605)

(102.273)

(754)

(59.353)

(606.361)

683.311

31/12/2019                31/12/2018

153.301                       176.494

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 veneer ate 30 dias

A vencer de 31  a 180 dias

2:J7                            5.J af )

138.239                            159.411

14.785                                11.314

153.301                        176.494

(a)       A administracao passou a negociarjunto aos credores, no sentido de estabelecer un fluxo de
pagamento parcelado da divida, sem acrescimo 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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10     0brigac6es trabalhistas

Provisao para ferias e encargos sobre ferias

Saldrios e ordenados a pagan

Contribuig6es e encargos sociais

11     0brigae6es tributfrias de terceiros

INSS pessoa juridica

ISS

PIS / COFINS / CSLL

IRE

12     Subvencao de hens a apropriar I imobilizado

Subvengao de bens a apropriar - Imobilizado

Subvengao de bens a apropriar -
Imobilizado

Subveng5o de bens a apropriar -
Imobilizado

31/12/2019                 31/12/2018

383.714                         348.545

202.276                        194.346

139.052                          128.940

725.042 671.831

31/12/2019                 31/12/2018

31/12/2019                31/12/2018

558.991                       683.311

Movimento de 2019

Saldoem           Totalde            T°tda:       Depreciacao           Saldoem

31/12/2018        aquisig6es           baixas         Acumulada         31/12/2019

683.311

Movimento de 2018

558.991

Saldoem           Totalde            T°tda:       De|}reciacao           Saldoem

31/12/2017        aquisic6es           baixas         Acumulada         31/12/2018

796.437                    11.194 683.311

As subveng5es para investimentos sao classificadas no passivo nao circulante, na rubrica
"Subvengao de bens a apropriar - imobilizado", sendo reconhecidas como receita do exercicio,

ao longo do periodo de vida titil dos bens adquiridos, em conformidade com o pronunciamento
t6cnico CPC 07 (R1). Vide nota explicativa n° 7.
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13     Provisao para conting6ncias

0 lnstituto, no curso normal de suas atividades, esta sujeita a processos judiciais de naturezas
tributaria, trabalhista e civel. A Administragao, apoiada na opiniao de seus assessores legais e,
quando aplicavel, fundamentada em pareceres especificos emitidos por especialistas, avalia a
expectativa do desfecho dos processos em andamento e determina a necessidade ou nao da
constituigao de provis5o para contingencias.

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o Instituto nao possuia processos judiciais em aberto de
naturezas civel, trabalhista e tributaria com risco de perda provavel.

14     Patrim6nio liquido

Conforme Estatuto Social da Instituigao, deverao ser aplicados integralmente seus recursos na
manutengao de seus objetivos institucionais, nao podendo, como consequ6ncia, distribuir
nenhuma parcela de seu patrim6nio ou de suas rendas a titulo de lucro ou de participag5o no seu
superavit.

De acordo com o Estatuto Social, em caso de extingao ou dissolug5o 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.

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

15     Recursos dos contratos de gestao I Estadual

Receitas com contrato de gesfao Estadual - Lucy Montoro (a)

Receita com Subvengao de Imobilizado

31/12/2019                31/12/2018

6.455.000                     5.868.806

124.320                          124.320

6.579.320                   5.993.126

(a)  As receitas apresentadas nesta rubrica destinam-se ao custeio das atividades nas unidades com a
Secretaria de Estado da Satide do Estado de Sao Paulo, em conformidade com o
pronunciamento t6cnico CPC 07 (R1 ).   Adicionalmente as movimentag6es financeiras
encontram-se evidenciadas na nota explicativa n° 5.
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16     Custos com pessoal, medicamentos, materiais e servicos medicos

31/12/2019                31/12/2018

Pessoal e encargos

Materiais de consumo

Seguranga e vigilancia

Higiene e limpeza

Servigos medicos

Medicamentos e materiais

Nutrigao

Lavandeira e rouparia

17      Servicos profissionais

Servieos diversos -pessoa juridica (a)

Consultoria e assessoria

Suporte em infraestrutura de TI

Manutengao e conservapao

Auditoria

(4.769.970)                (4.580.265)

(561.088)                      (807.213)

(172.888)                      (182.352)

(188.430)                      (165.810)

(21.128)                         (23.129)

(22.144)                        (15.796)

(40)

(43 4)                            (294)

(5.736.122)

31/12/2019

(472.527)

(45.474)

(102.468)

(93.876)

(3.102)

(717.447)

(5.774.859)

31/12/2018

(427.553)

(56.779)

(45.830)

(165.600)

(9.684)

(705.446)

(a)  Despesas de prestag5es de servigos executados pelo Instituto para a unidade de acordo com o
termo de cooperagao.

18     Utilidade pdblica

31/12/2019                31/12/2018

Energia el6trica (a)

Agua (a)

Telecomunicap6es

(99.213)

(7.747)

(56.708)                        (35.572)

(163.668) (35.572)

(a)   As despesas com energia el6trica e agua sao custeadas mediante doapao da prefeitura de Mogi mirim,
por6m passaran a ser registradas apenas no exercicio de 2019.   Este montante de R$ 106.960 encontra-se
tamb5m na rubrica ``Receitas com doap6es".

27



Institute de Responsabuidade Social Sirio-Liban8s
Unidade - Servico de ReabtlitapGo Luey Montoro de Mogi Mirim

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

19     0utras (despesas) operacionais

Locapao de equipamento

Inventalos nos estoques

Omamentapao e paisagismo

Uniforme / E.P.I

Despesas legais / fiscais / parafiscais

Arquivos e guarda de documentos

Despesas de viagem

Outras despesaas

20     Receitas financeiras, Iiquidas

Receitas financeiras
Receita de aplicap6es financeiras

Descontos obtidos

Despesas financeiras
Imposto de renda sobre aplicap6es financeiras

Outras despesas financeiras

31/12/2019

(209.033)

(125.555)

(23.700)

(2.578)

(2.445)

(3.502)

(5.056)

(371.869)

31/12/2018

(89.783)

(27.300)

(27.418)

(2.253)

(7.211)

(2.321)

(156.286)

31/12/2019                  31/12/2018

34.099                            69.567

15

34.099                          69.582

(9.589)

(3.448)                           (3.870)

(3.448)                       (13.459)

30.651                           56.123

21     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 negociagao em un 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 operagao (bern como posicao patrimonial e financeira
em 31 de dezembro de 2019 e de 2018), o Instituto esta sujeito aos fatores de:
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(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 sao liquidados com pagamentos em
caixa ou com outro ativo financeiro. A abordagem do Instituto na Administragao da liquidez 6
de garantir, na medida do possivel, que sempre tern liquidez suficiente para cumprir com suas
obrigag5es no vencimento, tanto em condig6es normais como de estresse, sem causar perdas
inaceitaveis ou risco de prejudicar a reputagao do Instituto.

0 Instituto mant5m 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, atrav6s da Secretaria Municipal de Satde, buscando equalizar as
obrigag6es assumidas na gestao do Instituto.

Expostedo co risco de liquidez
A seguir, estao os vencimentos contratuais de passivos financeiros na data da demonstrag5o
financeira.

31/12/2019

Passivos financeiros

nao derivativos

Fomecedores

31/12/2018

Passivosfmanceiros

nao derivativos

Fomecedores

F]uxo de caixa contratuais

Valor                                      6 meses        06 -12         I -2        Mais de

Contabil              Total         ou Memos          meses         anos           5 anos

153.301               153.301                   153.301

Fluxo de caixa contratuais

Valor                                       6 meses        06 -12          1 -2        Mais de

Contabil              Total         ou Memos          meses         anos           5 anos

176.494            176.494                176.494

(ii) Risco de cr¢dito
Risco de cr6dito e o risco do Instituto incorrer em perdas decorrentes de urn contrato de gestao
ou de rna contra-parte em uin instrumento financeiro, decorrentes da falha destes em cumprir
com suas obrigag6es contratuais. 0 risco 6 basicamente proveniente do risco de perda nos
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 cr6dito

0 valor contabil dos ativos financeiros representa a exposigao maxima do cr6dito. A exposigao
maxima do risco do cr6dito na data das demonstrap6es financeiras "carve-out" foi:

Nota             31/12/2019          31/12/2018

Recursos financeiros vinculados a projetos

Cieditos diversos

Total
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Instrumentos financeiros ``Nao derivativos"
Todos os ativos financeiros "nao derivativos" (incluindo os ativos designados pelo valor justo
por meio do resultado) sao reconhecidos inicialmente na data da negociagao na qual o Instituto
se toma uma das partes das disposig6es contratuais do instrumento.

0 CPC 38 -Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuragao estabelece uma
hierarquia de tres niveis para o valorjusto, a qual prioriza as informag5es quando da
mensurapao do valor justo pelo Instituto, para maximizar o uso de informag6es observaveis e
minimizar o uso de informag6es nao observaveis. 0 CPC 38 descreve os tres niveis de
informae6es que devem ser utilizadas mensuragao ao valor justo:

Nivel 1 - Preeos negociados (sem ajustes) em mercados ativos para ativos id€nticos ou
passivos;

Nivel 2 -Outras informag6es disponiveis, exceto aquelas do Nivel 1, onde os pregos
cotados (nao ajustados) sao para ativos e passivos similares, em mercados nao ativos,
ou outras informag6es que estao disponiveis e que podem ser utilizadas de forma
indireta (derivados dos pregos);

Nivel 3 - Inforinag6es indisponiveis em fungao de pequena ou nenhuma atividade de
mercado e que sao significantes para definig5o do valor justo dos ativos e passivos.

0 processo de mensurac5o do valor justo dos instrumentos financeiros do Instituto esta
classificado como Nivel 2.

A classificag5o dos instrumentos financeiros nao derivativos esta apresentada no quadro a seguir
e nao existem instrumentos financeiros diferentes de caixa classificados em outras categorias:

2019                         2018    Classificacao

Ativos

Recursos financeiros vinculados a projetos

Recursos a receber de projetos - contratos de gestao e convenios

Cr6ditos diversos

Passivos

Fomecedores

174.147                    608.774    Custo anortizado

-    Custo anortizado

23.263                       42.567 Custo amortizado

153.301                     176.494    outros passivos financeiros

22     Impostos e contribuic6es

Imposto de renda e contribuicdo 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 6 Entidade sem fins lucrativos e possui Certificagao de Entidade
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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 PIsffASEP.

ISS sobre a receita (ISSQN)
0 Instituto 6 uma entidade de satde, sem fins lucrativos, a qual, mos termos do artigo 150, VI,
"c", da Constituig5o Federal, e imune aos impostos incidentes sobre os seus servigos.

Nesse sentido, como entidade imune, deve cumprir todas as obrigag5es acess6rias previstas na
legislapao municipal de ISS, sobretudo quarto a emissao de nota fiscal na prestag5o de servigos.

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

A  administragao  obteve  a declaragao  de  imunidade  da Prefeitura Municipal  de  Mogi  Mirim,
mediante requerimento n°15 .481/20018, para o exercicio de 2019.

Rentinciafiscal
Em atendimento ao item 27, letra "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-Libanes apresenta a seguir a relapao dos tributos, objeto da
rentincia fiscal apurada mos exercicios de 2019 e de 2018. 0 Instituto nao possui escrituragao
fiscal, tal como escrituragao do LALUR, em fungao de sua natureza de entidade sem fins
lucrativos:

•    '  IRPJ (Imposto de renda da pessoa Juridica);
•       CSLL (Contribuicao social sobre o Lucro Liquido);
•      ISSQN (Imposto sobre prestapao de servigos de Qualquer Natureza)
•       COFINS (Contribuicao 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 relagao dos tributos objetos da rentincia 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 reniincia 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 orientagao 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 locag6es de espagos, repasses mantenedora e
reembolsos de despesas, por nao representarem prestagao de servigo em satde, adicionalmente
informamos abaixo o calculo como se devido fosse.
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Receita dos contratos de gestao - Estadual

ISS 5%

PIS 0,65%

COFINS 3%

Deficit (supefavit) do exercicio

IRPJ e CSLL 34%

Receita com doae6es

Total da estimativa de isen¢ao - ITCMD (4%)

Total das estimativas e principais renrincias

31/12/2019                       31/12/2018

6.579.320                         5.993.126

328.966                              299.656

42.766                                 38.955

197.380                                179.794

569.112                              518.405

(396.495)                           (747.234)

106.960

573.3 90                            518.405

23     Iseneao 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 publicaeao em
Diario Oficial, iniciou-se o periodo de gozo da iseneao de INSS patronal (20,0°/o sobre saldrio
bruto), FPAS (5,0%), Seguro contra Riscos e Acidentes RAT (2,16%), totalizando 27,16%. Essa
isengao 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 renovagao, 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 renovagao do CEBAS.

Em 12 de setembro de 2019 foi apresentado o recurso administrativo, mos 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 consolidaeao
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 contribuie5es de INSS
do ano de 2019 e 2018 e as respectivas aliquotas, ressaltando que tratam-se de divulgagao de
reniincia fiscal abrangendo as contribuig6es de INSS (cota patronal), em fungao do Instituto nao
possuir escrituracao 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 cota patronal (27,16%)
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24     Eventos subsequentes

Em 11 de margo de 2020, a Organizapao Mundial da Satide (OMS) decretou pandemia por
causa do COVID19. 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 situagao 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

prblicos, 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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