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 Comunicado
Em conformidade com a Lei Complementar 846, de 04-6-1998
Balanço Patrimonial - Hospital Regional de Jundiaí - Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês

Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês
Unidade Hospital Regional de Jundiaí

CNPJ nº 09.538.688/0009–90
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - CARVE-OUT

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

Ativo circulante   
 

   
   
 
Total do ativo circulante      

Ativo não circulante   
 

  
   
Total do ativo não circulante    
Total do ativo    11.663.546  9.669.108

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

    
Total do passivo circulante     
Passivo não circulante   

    
Total do passivo não circulante      
Patrimônio líquido

 

Total do patrimônio líquido   

Total do passivo e do patrimônio líquido     
 

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

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

   

Receitas (despesas) operacionais    

  

    

    
    

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

(Valores expressos em Reais - R$)

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

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

                      - 
Resultado abrangente do exercício    
 

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

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

Superávit do exercício   
Ajustes por

Variações nos ativos e passivos   
(Aumento) redução dos ativos   

Aumento (redução) dos passivos   

   
 
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
 atividades operacionais    

Fluxo de caixa das atividades de investimento   

  

Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) 
atividades de investimento

       

Variação de caixa e equivalentes de caixa         

     
Variação de caixa e equivalentes de caixa         

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

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

     
Saldos em 31 de dezembro de 2019  

     
Saldos em 31 de dezembro de 2020      

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

1.2 Impacto do COVID-19 nas operações - A 

1.3 Imunidade Tributária - 

1.4 
Hospital Regional de Jundiaí (“Unidade”) - 

1.5 
Desempenho da Entidade em 2020 - 

2 

práticas contábeis adotadas - a. Declaração de conformidade 

b. Moeda funcional e moeda de 
apresentação - 

c. Uso de estimativas e julgamentos - 

Incertezas sobre premissas e 
estimativas - 

Mensuração do valor justo - 

d. Base de preparação das 
demonstrações contábeis - 

3 Principais práticas contábeis - As 

a. Recursos vinculados a projetos 
- 

b. Estoques

c. Imobilizado - (i) Reconhecimento e mensuração - 

(ii) Custos subsequentes - 

(iii) Depreciação - A 

      Anos

d. Redução ao valor recuperável - 

e.  Obrigações 
trabalhistas - 

f.  Outros ativos e 
passivos circulantes e não circulantes  - 

g. Provisão 
para demandas judiciais - 

h.  Ajuste a valor 
presente de ativos e passivos - 

i. 
Subvenções governamentais - 

Subvenção para custeio

Subvenção para investimentos 

j. Apuração do 
resultado do exercício

k. Receitas com trabalhos voluntários
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CNPJ nº 09.538.688/0009–90
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - CARVE-OUT

contratasse estes serviços em mercado similar. Em 31 de dezembro de 
2020 e 2019 o Instituto não registrou receitas e despesas relacionadas aos 
trabalhos voluntários em decorrência de não ter efeito relevante nas 

Reconhecimento e mensuração inicial. Os recursos a receber de projetos 
de contratos de gestão e convênios são reconhecidos inicialmente na data 

reconhecidos inicialmente quando o Instituto se tornar parte das disposições 

sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de clientes sem um 

preço da operação. 

mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e 

de principal e juros sobre o valor principal em aberto. Todos os ativos 

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O 

resultado. Esses ativos são subsequentemente 

reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento 

são subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o 

são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no 
(ii) 

 
 Recursos a Recursos Recursos de Recursos Recebidos Recursos Recursos a 
Unidades Receber 31/12/2019    de Custeio   Investimentos              Investimentos  Receber 31/12/2020
Hospital Regional de

   62.251.610     
 Recursos a Recursos Recursos de Recursos Recebidos Recursos Recursos a 
Unidades Receber 31/12/2018    de Custeio  Investimentos              Investimentos  Receber 31/12/2019

   60.570.587                10.813   

nº 16. 
9 Fornecedores
  31/12/2020 31/12/2019
Fornecedores nacionais    3.291.689   4.006.855

de serviços e de materiais hospitalares. Os fornecedores por vencimento 

  31/12/2020 31/12/2019

     165.901       326.836   
    3.291.689    4.006.855

com os parcelamentos acordados. 

10 Obrigações trabalhistas
  31/12/2020 31/12/2019

Salários e ordenados a pagar  957.853 809.805
Contribuições e encargos sociais   
     3.086.279    2.721.880
11 Obrigações tributárias de terceiros
  31/12/2020 31/12/2019

ISS           5.823 
         228.067       242.823
12 Provisão para demandas judiciais
  31/12/2020 31/12/2019
Provisão para demandas judiciais         577.476       221.181

 2020
 Saldo em    Saldo em 
 31/12/2019   Adições Reversões Pagamentos 31/12/2020

Trabalhistas         220.799          365.761
         221.181    623.734    (102.113)     (165.326)      577.476
 2019
 Saldo em    Saldo em 
 31/12/2018   Adições Reversões Pagamentos 31/12/2019

Trabalhistas          220.799
     259.403    211.812   (158.645)       (91.389)      221.181

dos montantes já provisionados. 
13  Subvenção de bens a apropriar – imobilizado
  31/12/2020 31/12/2019

     3.713.910    4.563.703
 Movimento de 2020
 Saldo em Total de Total de Depreciação Saldo em 
 31/12/2019   Aquisições     Baixas Acumulada 31/12/2020
Subvenção de bens 

Imobilizado  4.563.703    104.590                -     (954.383)  3.713.910
 Movimento de 2019
 Saldo em Total de Total de Depreciação Saldo em 
 31/12/2018   Aquisições     Baixas Acumulada 31/12/2019
Subvenção de bens 

Imobilizado  5.660.831      10.813  (151.457)     (956.484)   4.563.703

14  Patrimônio líquido - Conforme 

público ou instituição pública na proporção dos recursos e dos bens 
por ele alocados nos termos dos contratos de gestão. Remuneração da 
administração. O Instituto não remunera de forma direta ou indireta seus 

15 Recursos dos contratos de gestão – Estadual
    31/12/2020    31/12/2019
Receitas com contrato de gestão Estadual 

Receita com Subvenção de Imobilizado     
     63.205.993    61.527.069

atividades nas unidades com a Secretaria de Estado da Saúde do Estado de 

16 Receitas com doações
    31/12/2020    31/12/2019

Outras receitas com doações em e 

 
    2.751.542           1.253.484

17  Custos com pessoal, medicamentos, materiais e serviços médicos
        31/12/2020    31/12/2019

Lavandeira e rouparia  
   (53.992.929) (53.828.778)
18 Utilidade pública    31/12/2020    31/12/2019

   (1.498.167)   (1.601.274)

     (4.384.875)   (3.401.652)

unidade de acordo com o termo de cooperação.
20 Outras despesas operacionais
     31/12/2020    31/12/2019

Outras despesas   
     (1.879.074)   (1.586.904)

    31/12/2020    31/12/2019

           3.661 
        169.728       287.606
 

       (16.377)         (9.160)
         153.351        278.446

representativos aos respectivos valores de mercado. Os valores contábeis 

de dezembro de 2020 e de 2019 o Instituto não efetuou operações com 

Risco de 

perdas inaceitáveis ou risco de prejudicar a reputação do Instituto. O Instituto 

Instituto. 

quando o Instituto transfere os direitos contratuais de recebimento aos 

resultado. 

Instituto reconhece os pagamentos de arrendamento associados a esses 
arrendamentos como uma despesa de forma linear pelo prazo do 

se espera que as seguintes normas novas e alteradas tenham um impacto 

  31/12/2020 31/12/2019

  5.687.367  
    5.691.192 4.098.570

5  Recursos a receber de projetos – contratos de gestão e convênios  
 31/12/2020 31/12/2019

  

6 Estoques
  31/12/2020 31/12/2019

 uniformes e outros  813.628 696.906 

          38.525 
     1.048.144      735.431
7 Créditos diversos
  31/12/2020 31/12/2019

        5.695         5.767
      270.381     101.266
8 Imobilizado
 Taxas  
 anuais de  Depreciação 
 depreciação     Custos   Acumulada       2020       2019

 equipamentos 

 equipamentos 

         5.808
Total  10.662.510 (6.109.260) 4.553.250  4.675.736

 Saldo em   Saldo em 
Custo 31/12/2019   Adições     Baixas  31/12/2020

Software e hardware     
Total custo 9.824.254    838.256               - 10.662.510
Depreciação

Software e hardware     
Total depreciação    
Saldo líquido   4.675.736  (122.486)               -    4.553.250 
 Saldo em   Saldo em
Custo 31/12/2018   Adições     Baixas  31/12/2019

Software e hardware     
Total custo 9.971.805       86.000     (233.551)  9.824.254

Software e hardware     
Total depreciação (4.179.232)   (989.485)    20.199 (5.148.518)
Saldo líquido 5.792.573  (903.485) (213.352)   4.675.736
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31/12/2020 Fluxo de caixa contratuais

não derivativos  Contábil         Total ou Menos Meses  Anos   5 anos
Fornecedores 3.291.689 3.291.689 3.291.689 - - -
Outras Contas a Pagar               3.069              3.069         3.069             -         -             -
Total 3.294.758 3.294.758  3.294.758           -         -             -
31/12/2019 Fluxo de caixa contratuais

não derivativos  Contábil         Total ou Menos Meses  Anos   5 anos
Fornecedores 4.006.855 4.006.855 4.006.855 - - -
Outras Contas a Pagar        3.991         3.991         3.991           -         -            -
Total              -         -            -

Mario Sergio Cutait
Membro do Conselho

Administrativo do Instituto

Maria Angela Atallah
Presidente do Conselho

Administrativo do Instituto

Carolina Lastra
Diretora Executiva

Cláudio Augusto Generoso
Gerente Financeiro

e Contábil

Rildo Ancigan de Siqueira
Contador

CRC 1PE020957/O-0 ‘T’ SP

(ii) Risco de crédito - Risco de crédito é o risco do Instituto incorrer em 
perdas decorrentes de um contrato de gestão ou de uma contraparte em 

suas obrigações contratuais. O risco é basicamente proveniente do risco 

totalidade dos recursos estarem aplicados em bancos considerados de 
primeira linha. Exposição a riscos de crédito - 

 Nota  31/12/2020 31/12/2019

Créditos diversos 7      270.381        101.266
Total      

Imposto de renda e contribuição social

PIS e COFINS - 

Seguridade Social – COFINS e Contribuição PIS/PASEP. ISS sobre a 
receita (ISSQN) - 

na prestação de serviços. Independentemente da imunidade tributária 

de 2020. 

COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) sobre 

aplicado sobre os contratos de gestão Estadual e Municipal. Muito embora 
existe orientação disposta no parecer nº 223/2013/EHSN/CODELEGIS /

 31/12/2020 31/12/2019
Receita dos contratos de gestão - Estadual  
ISS 2%  1.264.120  1.230.541

COFINS 3%   1.896.180  1.845.812

 2.890.279  1.614.539

Receita com doações   2.751.543       1.253.484
         50.139
 

-

-

-
-

-

-

-
bro de 2018 a 20 de setembro de 2021. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor 

-

 31/12/2020 31/12/2019
Pessoal e encargos (18.929.132) 18.051.378

 5.141.152  4.902.754

Aos Conselheiros e Diretores do

Opinião

Base para opinião

operado como uma única entidade independente. As demonstrações 

Saúde. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.

“carve-out”

administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade 

com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 

não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. 

de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 

KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6

Marcos A Boscolo
Contador CRC 1SP198789/O-0

Relatório dos auditores independentes sobre as

Pesquise gratuitamente as licitações e negócios públicos do Estado

e-negóciospúblicos Diário Oficial

• Busca fácil e objetiva das licitações;

• Consulta às leis e decretos sobre as contratações;

•  E muito mais: concorrências, concursos, convites, dispensas, 
inexigibilidades, leilões, pregões e tomadas de preços.

www.imprensaoficial.com.br/negociospublicos
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