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Passivo         Nota                   2019                   2018
Circulante
Empréstimos e Financiamentos 8 1.043.195,15 382.376,49
Fornecedores 2.2 (c) 20.105.946,30 21.201.065,06
Obrigações Trabalhistas e Tributárias 9 16.552.310,53 14.817.061,70
Outras Contas a Pagar 10      7.580.917,07      6.345.697,28

Total do Passivo Circulante    45.282.369,05    42.746.200,53
Passivo Não Circulante
Empréstimos e Financiamentos 8 2.859.317,89 1.517.062,26
Provisão para Contingências 17 836.718,04 1.854.677,01
Subvenções a Realizar 18.2    13.426.450,32    16.348.866,22

Total do Passivo Não Circulante    17.122.486,25    19.720.605,49
Patrimônio Líquido
Patrimônio Social 2.2 (i) 170.267.624,97 153.558.913,30
Superávit do Exercício 2.2 (h) / 20      5.181.660,82    15.183.405,48

Total do Patrimônio Líquido  175.449.285,79  168.742.318,78
Total do Passivo (+) Patrimônio Líquido  237.854.141,09  231.209.124,80

Ativo         Nota                   2019                   2018
Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa 2.2 (a) / 3 37.872.737,55 40.343.764,21
Contas a Receber de Pacientes e Convênios 2.2 (c) / 4 68.647.888,55 70.976.959,84
Outros Créditos 2.2 (c) / 5 9.310.486,31 9.740.261,26
Estoques 2.2 (b) / 6 8.144.677,43 8.693.446,51
Despesas Antecipadas 2.2 (c)         278.509,18         202.895,12

Total do Ativo Circulante  124.254.299,02  129.957.326,94
Ativo Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Créditos com Pacientes e Convênios 4 - 3.811.694,80

Imobilizado 2.2 (e) / 7 140.599.299,56 118.191.971,58
Depreciação Acumulada 2.2 (e) / 7 (33.144.947,83) (24.423.911,89)

Imobilizado Líquido - Saúde (Própria)  107.454.351,73    93.768.059,69
Intangível 2.2 (e) / 7      6.145.490,34      3.672.043,37

Total do Ativo Não Circulante  113.599.842,07  101.251.797,86
Total do Ativo  237.854.141,09  231.209.124,80

INSTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE DO CÂNCER - IBCCINSTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE DO CÂNCER - IBCCINSTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE DO CÂNCER - IBCCINSTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE DO CÂNCER - IBCCINSTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE DO CÂNCER - IBCC
CNPJ: 62.932.942/0001-65

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em Reais)

Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em Reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais                   2019                   2018
Superávit do Exercício 5.181.660,82 15.183.405,48
Ajustes para conciliar o caixa:
Depreciação e amortização 8.721.035,94 9.571.386,46
Reversão de Provisão para Contingências   (1.017.958,97)   (1.976.743,96)

   12.884.737,79    22.778.047,98
(Aumento) ou redução em Ativos
Redução / (Aumento) de Contas a Receber de Pacientes e Convênios 2.329.071,29 (19.966.051,59)
Redução / (Aumento) de Outros Créditos 429.774,95 (4.048.784,34)
Redução / (Aumento) de Estoques 548.769,08 (2.962.241,59)
Redução / (Aumento) de Despesas Antecipadas (75.614,06) (13.366,93)
Redução / (Aumento) de Contas a Receber
  de Pacientes e Convênios - Não Circulante 3.811.694,80 3.656.597,19

Aumento ou (redução) em Passivos
(Redução) / Aumento de Fornecedores (1.095.118,76) 1.105.855,32
(Redução) / Aumento de Obrigações Trabalhistas e Tributárias 1.735.248,83 3.124.841,50
(Redução) / Aumento de Parcelamento
  de Tributos - Circulante e Não Circulante - (15.682,02)
(Redução) / Aumento de Contas a Pagar 1.235.219,79 652.105,84
(Redução) / Aumento de Subvenções a Realizar   (2.922.415,90)      2.007.291,07

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais    18.881.367,81      6.318.612,43
Atividades de Investimentos
Aquisição de Ativo Imobilizado (20.882.021,79) (15.547.101,05)
Adições em Ativo Intangível   (2.473.446,97)      (505.597,18)

Caixa liquido das Atividades de Investimentos (23.355.468,76) (16.052.698,23)
Atividades de Financiamentos
Empréstimos tomados (pagos) - Circulante e não circulante      2.003.074,29      (618.127,12)

Caixa liquido das Atividades de Financiamentos      2.003.074,29      (618.127,12)
Caixa líquido consumido nas atividades operacionais   (2.471.026,66) (10.352.212,92)
Demonstrado Como segue:
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 40.343.764,21 50.695.977,13
Caixa e equivalentes de caixa no final do período    37.872.737,55    40.343.764,21
Variação do caixa   (2.471.026,66) (10.352.212,92)

Receitas         Nota                     2019                     2018
Receitas Operacionais - Saúde
Receitas com Pacientes Sus 51.316.665,00 45.877.609,69
Receitas com Pacientes Convênios e Particulares 241.897.181,18 228.028.229,11

Gratuidades
Gratuidades Concedidas 13 47.826.801,67 46.050.683,31
(-) Reversão das Gratuidades Concedidas 13   (47.826.801,67)   (46.050.683,31)

(=) Total de Receitas    293.213.846,18    273.905.838,80
Custos com Saúde
Pessoal Serviços Próprios (76.121.411,33) (64.509.304,42)
Pessoal Serviços de Terceiros (90.269.103,24) (75.820.233,74)
Materiais e Medicamentos (122.295.945,27) (109.422.397,45)
Custos Gerais (19.200.413,73) (20.545.515,00)

Custos das Contribuições Previdenciárias/Sociais
Custo das Contribuições Previdenciárias 14 (16.110.363,39) (14.718.801,39)
Custo das Contribuições Sociais 14 (12.885.697,89) (15.201.486,22)

(-) Isenções das Contribuições Previdenciárias/Sociais
(-) Isenção das Contribuições Previdenciárias 14 16.110.363,39 14.718.801,39
(-) Isenção das Contribuições Sociais 14      12.885.697,89      15.201.486,22

(=) Total de Custos (307.886.873,57) (270.297.450,61)
(=) (Déficit) Superávit Bruto   (14.673.027,39)        3.608.388,19
(+/-) Despesas Gerais
Impostos Taxas e Contribuições (1.091.208,21) (862.320,31)
Perdas de Crédito / PDD (152.641,92) (5.214.171,65)
Reversão de Provisões 891.200,00 1.798.521,47
Despesas Gerais com Saúde     (2.942.772,14)     (2.569.140,05)

(=) Total das Despesas Gerais     (3.295.422,27)     (6.847.110,54)
Receita de Serviços Voluntários 19 102.420,58 102.420,58
(-) Despesa de Serviços Voluntários 19 (102.420,58) (102.420,58)

(+/-) Outras Receitas e Despesas com Saúde
Receitas com Doações 15 1.252.885,00 1.717.349,89
Receitas com Subvenções 18.2 14.523.983,73 9.459.243,20
Outras Receitas 6.911.848,89 6.305.547,01
Recuperação de Despesas 116.742,80 311.878,53
Despesas com Campanha (253.060,06) (366.996,19)
Despesas com Royalties (CFDA) 16 (98.992,02) (170.458,47)
Outras Despesas        (571.185,18)        (663.410,21)

     21.882.223,16      16.593.153,76
(=) Resultado Antes das Receitas / Despesas Financeiras Líquidas        3.913.773,50      13.354.431,41
(+/-) Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Receitas Financeiras 1.653.805,91 2.151.675,57
Despesas Financeira        (385.918,59)        (322.701,50)

(=) Resultado Financeiro        1.267.887,32        1.828.974,07
(=) Superávit do Exercício 2.2 (h)        5.181.660,82      15.183.405,48

Demonstração do Resultado para os Exercícios Findos
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em Reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em Reais)

Patrimônio Superávit Total Patrimônio
Descrição               Social     do Exercício                 Líquido
Saldos em 31/12/17 145.387.088,55      5.002.348,66       150.389.437,21
Incorporação de Unidade Formosa GO - Nota 22 3.169.476,09 - 3.169.476,09
Incorporação do Superávit do Exercício anterior 5.002.348,66 (5.002.348,66) -
Superávit do Exercício                        -    15.183.405,48        15.183.405,48

Saldos em 31/12/18 153.558.913,30    15.183.405,48       168.742.318,78
Incorporação de Unidade Formosa GO - Nota 22 1.525.306,19 - 1.525.306,19
Incorporação do Superávit do Exercício anterior 15.183.405,48 (15.183.405,48) -
Superávit do Exercício                        -      5.181.660,82           5.181.660,82

Saldos em 31/12/19 170.267.624,97      5.181.660,82      175.449.285,79

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para o Exercício findo em 31 de Dezembro de 2019 - (Em reais)

1. Contexto Operacional: O Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - IBCC, pessoa jurídica de direito
privado é uma entidade sem fins lucrativos, prestadora de serviços na área da saúde, fundada em 04 de maio
de 1968, reconhecida como Entidade de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n° 95.025 de 14.10.1987, com
sede e foro jurídico na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. O IBCC tem as seguintes finalidades: I. A união
de esforços na divulgação ampla e coordenada dos conhecimentos no campo da oncologia, visando à obtenção
do diagnóstico precoce do câncer e a ampliação do acervo de dados sobre a doença; II. Atendimento médico-
hospitalar e assistencial permanente a tantos quantos demandarem os seus serviços especializados na área
específica da oncologia, sem distinção de qualquer natureza no que se refere a nacionalidade, raça, credo político
e religioso, dentro ao menos do mínimo de gratuidade exigida por lei; III. Colaboração com autoridades, insti-
tuições e sociedades de finalidades similares, nacionais e estrangeiras, para a obtenção de um melhor controle
do câncer; IV. Ampliação dos conhecimentos científicos e médicos no campo da oncologia, visando colaboração
na formação profissional de especialistas médicos de carreiras afins; V. Concessão de gratuidade total para
aqueles candidatos que desejarem participar dos diversos cursos de ensino especializado que forem oferecidos
pelo IBCC e que, contudo, não tenham condições econômico-financeiras que permitam as suas respectivas
inscrições ou matrículas; VI. Divulgação dos conhecimentos atualizados de oncologia entre os profissionais
médicos e de carreiras afins; VII. Manutenção de biblioteca especializada em assuntos atinentes à área da
oncologia; VIII. Edição de publicação periódica sobre pesquisas, estudos e dados sobre o câncer; IX. Instituição
de concursos de monografias científicas, com a concessão de prêmios para os melhores trabalhos; X. Reali-
zação de simpósios, conferências e palestras de divulgação; XI. Destinação de recursos financeiros e ou
econômicos, inclusive mediante doação, a entidades filantrópicas e ou exclusivamente não lucrativas, que
militem nas áreas de saúde, educação e de assistência social em geral. 2. Apresentação das Demonstrações
Financeiras e Principais Práticas Contábeis: 2.1. Apresentação das Demonstrações Financeiras: As
demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis
no Brasil, requeridas para o período findo em 31 de dezembro de 2019, que consideram as disposições contidas
na Lei das Sociedades por Ações – Lei Nº 6.404/76 e alterações posteriores, bem como os entendimentos da
NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e NBC ITG 2002 (R1) – Entidades Sem
Finalidade de Lucro, emitidas pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade. As políticas contábeis estabele-
cidas na nota explicativa nº 2.2 foram aplicadas na preparação das Demonstrações financeiras para os exer-
cícios encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018. A demonstração de resultado abrangente não está sendo
apresentada devido não haver resultados nestas características. Base de Preparação: a. Declaração de
conformidade: A elaboração das demonstrações financeiras foi concluída pela administração em 31 de janeiro
de 2020. b. Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas demonstrações financeiras estão apresen-
tadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade. c. Uso de estimativas e julgamentos: A elaboração das
demonstrações financeiras requer a utilização de estimativas para o reconhecimento de certos ativos, passivos
e outras transações. As demonstrações financeiras da Entidade incluem, portanto, estimativas referentes à
avaliação de ativos financeiros a valor justo, análise do risco de crédito na determinação da provisão para
devedores duvidosos, provisões necessárias para passivos contingentes e outras similares. Os resultados
reais podem apresentar variações em relação às referidas estimativas. As estimativas e premissas são revi-
sadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. d. Base de men-
suração: As demonstrações financeiras foram preparadas inicialmente com base no custo histórico. 2.2.
Principais Práticas Contábeis: a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Incluem dinheiro em caixa, fundos em
contas bancárias de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediata mantidas em instituição
de primeira linha. As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até
a data do balanço, que não supera o valor de mercado e são resgatáveis sem perda do valor. b) Estoques: Os
estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição, inferior ou igual ao preço atual de mercado. c) Outros
Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes: Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for
provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e seu custo ou valor puder
ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Entidade possui
uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso
econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e
das variações monetárias ou cambiais incorridos. Os ativos e passivos são classificados como circulantes
quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. d) Ajuste a Valor
Presente dos Ativos e Passivos: A Entidade avalia periodicamente o efeito deste procedimento e, nas De-
monstrações financeiras de 2019 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que
se qualificassem a serem ajustadas. e) Imobilizado e Intangível: Registrados ao custo de aquisição, deduzido
de depreciação acumulada e ajustes ao seu valor de recuperação (valor em uso) se aplicável. A depreciação
é calculada pelo método linear às taxas que levam em consideração o tempo de vida útil estimado. f) Férias a
pagar (em obrigações trabalhistas): Constituída com base na remuneração de cada empregado e no período
aquisitivo incorrido até a data do balanço, acrescida dos encargos sociais correspondentes. g) Provisões: As
provisões são reconhecidas quando: (i) a Entidade tem uma obrigação presente ou não formalizada como
resultado de eventos passados; (ii) é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a
obrigação; e (iii) o valor possa ser estimado com segurança. h) Apuração do resultado do exercício: As
receitas, custos e despesas são apropriados de acordo com o regime de competência. i) Patrimônio Líquido:
O Patrimônio Líquido é representado pelo Patrimônio Social acrescido pelos superávits e ou diminuído pelos
déficits apurados e incorporados anualmente, após deliberação em Assembleia Geral Ordinária. j) Imposto de
Renda e Contribuição Social: O imposto de Renda e a Contribuição Social não são devidos em decorrência
da imunidade tributária, por tratar-se de Entidade sem fins lucrativos, amparada nos artigos 150, inciso VI, letra
“C” e 195, parágrafo 7º, ambos da Constituição Federal de 1988.
3. Caixa e Equivalentes de Caixa                   2019                   2018
Caixa Geral 16.612,63 28.989,22
Contas Correntes – Bancárias 230.699,68 5.612,20
Aplicações Financeiras:
- Vinculadas 5.544.221,54 11.954.853,20
- Não Vinculadas    32.081.203,70    28.354.309,59

37.872.737,55 40.343.764,21
Não Vinculadas                   2019                   2018
Aplicação Banco Santander 130004756 Folha 18.696,36 22.087,35
Banco Santander 13001940-9 C.P Aplicação 2.088.156,35 1.954.485,74
Banco Santander Centro De Estudos Aplicação 24.100,44 23.253,67
Banco Do Brasil S.A. - 0400456-1 1.331,94 6.839,20
Banco Bradesco S.A. – 22760 193.794,22 93.497,45
Banco Bradesco S.A. – 26028 3.050.559,93 2.218.776,90
Banco Santander S.A. – 13.0679-9 3.345.924,39 4.657.497,33
Banco Santander Brasil S.A. 330.460,28 778,81
Banco Santander S.A. – 13002069 14.064,63 13.983,33
Banco Itaú – 29.250 301.250,71 283.532,47
Banco Safra 900,15 900,15
Banco Santander Vila Mariana 782.978,69 248.073,31
Banco Caixa E. Federal-18502-Aplicação 17.660.690,97 16.534.496,76
Banco Santander Jaçanã Ag 656 Aplicação. 130018602 196.879,81 2.296.107,12
Banco Bradesco ag. 3393 1,00 -
Banco do Brasil S.A. - 58727-3 198.774,56 -
Caixa Econômica Federal (243.345,16) -
Bradesco 23.145-2 (77,70) -
Banco do Brasil ag 3333 300.000,00 -
Banco do Brasil ag 3333 1.198.415,19 -
Caixa Econômica federal 249.956,02 -
Banco Santander Jaçanã ag 656 - aplicação 130018602c 1.435.296,23 -
Banco Santander Jaçanã ag 656 - aplicação 130018602b 893.908,03 -
Bradesco 23145-2 aplicação           38.486,66                          -

32.081.203,70 28.354.309,59
Os saldos de aplicações financeiras vinculadas referem-se a aplicações com finalidade específica a fundos dos
centros de estudos e de pesquisa e a captações por meio do Programa Nacional de Apoio a Atenção Oncológica
– MS (Pronon) para aquisição de bens de capital e estão demonstradas como segue:
Vinculadas                   2019                   2018
Banco Do Brasil 04001888-0 Aditivo Aplicação 520,58 499,28
Banco Brasil Convênio. 841392/2016 Aplicação 5533-6 - 2.353.717,21
Banco Brasil Convênio 836931/2016 Aplicação 5521-2 55.386,29 167.006,75
Banco Brasil Convênio 836933/2016 Aplicação 5522-0 - 118.307,62
Banco Brasil Convênio 836496/2016 Aplicação 5520-4 - 214.398,23
Banco Brasil Pronas PCD 2016 Aplicação 5563-8 301.469,00 285.980,38
Banco Brasil Ag 333-2 Aplicação 5539-5 Prj Prono 2.509.299,54 4.766.382,36
Banco Brasil Aplicação Ag. 333-2 Cc 5519-0 133.232,69 127.684,33
Banco Brasil Aplicação Ag. 333-2 Cc 5513-1 883.203,92 846.726,97
Banco Do Brasil S.A. -5127-6 Aplicação 83.860,76 82.000,53
Banco Do Brasil 362239 Aplicação 40.566,34 40.886,31
Banco Do Brasil 35234 Aplicação 139.392,00 118.923,64
Banco Brasil Convênio 836934/2016 Aplicação 5532-8 226.733,58 257.216,05
Banco Santander Aplicação -116.388,06 2.664,71
Banco Do Brasil Ag 6802 A Aplicação 7347 579.982,15 556.948,13
Banco Bradesco Aplicação 40.475,04 119.049,57
Banco do Brasil S.A.- 5498 - 952,51
Banco Brasil Ag 333-2 Aplicação 5506-6 Pronon 155.131,98 1.895.508,62
Banco Brasil ag 333-2 cc 5539-5 Prj Pronon 629,24 -
Banco do Brasil ag 3333 c/c 5575-1 43.162,13 -
Poupança Ouro n. 510.005.640-8 jc 189.118,78 -
Banco do Brasil aplicação c/c 5583-2 convênio 850899-2017 164.627,58 -
Banco do Brasil aplicação c/c 5579-4 convênio 848619-2017         113.818,00                         -

5.544.221,54 11.954.853,20
4. Créditos com Pacientes e Convênios: Está assim composto:
Ativo Circulante - Saúde                   2019                   2018
Créditos com Pacientes Particulares 1.251.264,58 1.206.184,70
Créditos com Pacientes Convênios 66.190.343,93 70.983.212,13
Créditos de Pacientes do SUS 7.187.441,12 8.427.776,97
(-) Perdas Est. em Créditos de Líq. Duvidosa   (5.981.161,08)   (9.640.213,96)

68.647.888,55 70.976.959,84
Os créditos com pacientes e convênios classificados no Ativo Não Circulante reúne valores a receber de
operações de difícil realização e estão ajustados pelo valor provável de realização, conforme segue:

                  2019                   2018
Créditos com pacientes e convênios 19.058.474,02 19.058.474,02
(-) Perdas estimadas em créditos de Líq. Duvidosa (19.058.474,02) (15.246.779,22)

- 3.811.694,80
5. Outros Créditos                   2019                   2018
Créditos a Receber Centro de Pesquisa 843.889,39 1.299.703,12
Créditos de Funcionários 597.515,58 511.096,13
Depósitos Judiciais 5.678.263,10 4.597.124,82
Impostos a Recuperar 54.172,21 61.558,91
Adiantamentos a Fornecedores 1.826.195,80 1.087.650,18
Empréstimos Materiais e Medicamentos 42.573,74 1.421.135,74
Importação Em Andamento - 581.164,43
Cartão de Crédito ou Débito 238.471,47 145.688,53
Aluguel - 4.775,33
Patrocínios           29.405,02           30.364,07

9.310.486,31 9.740.261,26

6. Estoques - Saúde                   2019                   2018
Drogas e medicamentos 6.235.872,55 5.347.177,77
Materiais de uso paciente 1.138.563,33 1.010.808,24
Gêneros alimentícios 102.153,24 92.362,89
Produtos de limpeza 85.527,92 130.103,18
Materiais de manutenção 82.197,18 87.360,68
Impressos/matérias de expedição 165.076,15 199.460,29
Outros materiais 6.640,83 1.080,61
Filmes e químicos para RX 4.416,50 1.194,72
Dietas enterais 62.133,64 69.324,25
Uniformes 97.772,37 78.978,28
Epi’s 34.000,82 33.988,87
Materiais de informática 11.118,73 2.492,16
Secretaria da saúde-herceptin         119.204,17      1.639.114,57

8.144.677,43 8.693.446,51
7. Imobilizado e Intangível: A movimentação do imobilizado é demonstrada a seguir:

Depreciação/
Amortização

Imobilizado                2018        Entradas    Acumulada Transferências            Baixa                  2019
Edificações 51.928.121,87 - (1.356.959,92) - - 50.571.161,95
Terreno 214.738,57 - - - - 214.738,57
Instalações 759.899,40 246.862,00 (102.519,62) - - 904.241,78
Elevadores 596.000,00 - - - - 596.000,00
Poco Artesiano 127.293,80 - - - - 127.293,80
Benfeitorias 2.820.741,84 181.598,20 (470.559,37) 3.096.755,42 - 5.628.536,09
Instrumentos de
  Medicina
   e Cirurgia 1.113.914,69 694.836,19 (197.558,67) - - 1.611.192,21
Aparelhos de
  Medicina
   e Cirurgia 5.625.935,49 514.245,11 (1.291.622,61) - (168.816,24) 4.679.741,75
Equipamentos
  Hospitalares 13.527.784,94 4.124.067,99 (3.009.978,75) - (66.947,68) 14.574.926,50
Equipam.
  Processamento
   de Dados 1.490.320,20 795.177,41 (783.369,61) - - 1.502.128,00
Moveis e
  Máquinas 7.656.946,41 1.831.735,79 (1.620.809,70) - - 7.867.872,50
Material Didático
  e Pedagógico 4.183,40 - (763,20) - - 3.420,20
Colchões
  e Similares 194.152,97 18.582,03 (32.439,30) - - 180.295,70
Utensílios
  Diversos 16.926,35 20.206,02 (5.452,60) - - 31.679,77
Veículos        48.582,69                      -      (24.822,00)                          -                    -          23.760,69
Subtotal -
  Imobilizado 86.125.542,62   8.427.310,74 (8.896.855,35)      3.096.755,42 (235.763,92)   88.516.989,51
Imobilizado em Andamento
Importações em
  Andamento 1.327.693,68 1.113.277,32 - - - 2.440.971,00
Obras em
  Andamento   6.314.823,39 13.278.323,25                       -   (3.096.755,42)                    -   16.496.391,22
Subtotal - Imobiliz.
  em Andam.   7.642.517,07 14.391.600,57                       -   (3.096.755,42)                    -   18.937.362,22
Total
  Imobilizado 93.768.059,69 22.818.911,31 (8.896.855,35)                          - (235.763,92) 107.454.351,73
Intangível
Softwares 5.188.291,92 478.506,44 (427.782,29) - - 5.666.798,36
Marcas e patentes 3.882,00 37.272,00 - - - 41.154,00
Direitos de
  uso imóvel (a)                      -   2.385.450,82                       -                          -                    -     2.385.450,82
Total
  Intangível   3.672.043,37   2.901.229,26    (427.782,29)                          -                    -     6.145.490,34
(a) O direito de uso refere-se a arrendamento registrado a partir de 01/01/2019 conforme prerrogativa da CPC
06 – Arrendamentos mercantis, que entrou em vigor no exercício de 2019
8. Empréstimos e Financiamentos
Empréstimos e Saldo Saldo Não
Financiamentos Valor Circulante Circulante
Descrição            .     Modalidade   Contratado              2019             2019          Total 2019
Hospimetal FINAME 708.240,00 11.381,28 20.680,94 32.062,22
Banco do Brasil - Siemens FINAME 2.970.000,00 419.160,95 1.065.839,05 1.485.000,00
Arrendamento de imóveis Arrendamento 2.385.450,82 612.652,92 1.772.797,90 2.385.450,82
Total de Financiamentos 6.063.690,82 1.043.195,15 2.859.317,89 3.902.513,04
Total 1.043.195,15 2.859.317,89 3.902.513,04
As garantias das três modalidades são os próprios bem financiados/arrendados. O arrendamento, que teve
como contrapartida o intangível, foi registrado a partir de 01/01/2019 conforme prerrogativa da CPC 06 – Arren-
damentos mercantis, que entrou em vigor no exercício de 2019
9. Obrigações Trabalhistas e Tributárias                   2019                   2018
Ordenados a Pagar 3.526.176,30 3.260.416,42
INSS a Recolher - Folha 441.793,93 451.174,39
PIS a Recolher 2.319.165,13 2.240.515,09
IRRF a Recolher 836.387,26 674.951,10
Contribuição Sindical ou Assistencial a Pagar 498,93 488,86
ISS na Fonte a Recolher 9.907,10 8.884,09
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte a Recolher 513.994,87 414.567,50
Férias 5.758.655,42 5.238.566,03
Encargos sobre Férias 458.253,30 470.508,76
Outros Encargos      2.687.478,29      2.056.989,46

16.552.310,52 14.817.061,70
10. Outras Contas a Pagar
Saúde                   2019                   2018
Empréstimos a Repassar 159.223,64 117.489,46
Honorários médicos a pagar 5.113.848,42 4.319.402,51
Obrigações com Terceiros - Outros      2.307.845,01      1.908.805,31

7.580.917,07 6.345.697,28
11. Atendimento à Legislação das Entidades Beneficentes de Assistência Social sem fins Lucrati-
vos: A entidade mantém controles que demonstram no exercício de 2019 o cumprimento do percentual
acima do mínimo de 60% de atendimento à pacientes do SUS, cumprindo o determinado pela lei 12.101, de
27 de novembro de 2009 que dispõe sobre o processo de Certificação das Entidades Beneficentes de Assis-
tência Social na área da Saúde (CEBAS-SAÚDE). 12. Certificado Beneficente de Assistência Social: A
instituição é portadora do Certificado Beneficente de Assistência Social na área da saúde – CEBAS/Saúde,
concedido pelo Ministério da Saúde conforme Portaria MS nº 714, de 07 de junho de 2016, de acordo com
a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009. E, 06 de dezembro de 2018 foi deferida a renovação através da
portaria nº 1.895, com validade até a 20 de setembro de 2021. 13. Gratuidades Concedidas: As gratuidades
concedidas no exercício de 2019 através de seus programas e projetos atendem os requisitos da Lei nº
12.101/09, que dispõe sobre o processo de certificação para obtenção de isenção das contribuições para a
seguridade social e estão dispostos da seguinte forma: - Gratuidades – Saúde: representa o total de
recursos aplicado no atendimento à população em geral. A apuração do montante contabilizado reflete o
custo efetivo dos pacientes atendidos através do SUS – Sistema Único de Saúde. Durante o ano de 2019 o
montante foi de R$ 47.826.801,67 (em 2018 de R$ 46.050.683,31). 14. Isenções Previdenciárias, COFINS
e CSLL: Estão demonstradas conforme a Lei nº 12.101 de 27/11/2009, o montante das contribuições
previdenciárias e tributárias apuradas no exercício e registradas a débito de em contas de despesa tendo
como contrapartida contas retificadoras também no resultado, de modo a não alterar o superávit do exercí-
cio; e que não foram pagas devido ao usufruto da isenção a que fazem jus as entidades beneficentes de
assistência social, estando assim compostas:
Isenção Usufruída – Saúde                   2019                   2018
INSS – Quota Patronal 16.110.363,39 14.718.801,39
COFINS 12.402.188,21 12.893.484,62
CSLL         483.509,68      2.308.001,60
Total 28.996.061,28 29.920.287,61
15. Captação de Doações: A Entidade capta doações materiais e em dinheiro de pessoas físicas e jurídicas,
e tem como objetivo a complementação do pagamento do custeio dos serviços ligados à prevenção do câncer
de mama.
Doações Captadas                   2019                   2018
Doações de Materiais ou em Espécie 43.584,29 383.451,60
Doações em Bancos 274.929,24 277.126,75
Sub-Licenciadas 475.269,77 813.514,26
Corridas         459.101,70         243.257,28

1.252.885,00 1.717.349,89
16. Campanha Beneficente – “O Câncer de Mama no Alvo da Moda”: Implementada pelo IBCC em
fevereiro de 1995, a campanha destina-se à arrecadação de fundos para a pesquisa e prevenção do câncer de
mama, através de doações provenientes da venda de camisetas e outros produtos relacionados e da realização
de eventos patrocinados. O IBCC paga “royalties” ao “Council of Fashion Designers of America – CFDA
Foundation, INC.” Entidade idealizadora da campanha e responsável por sua internacionalização, detentora dos
direitos sobre a utilização da logomarca da mesma. A campanha beneficente, no que diz respeito aos fundos
oriundos das doações bem como, aos repasses a título de “royalties”, objeto de auditoria por Auditores Indepen-
dentes. 17. Provisão para Contingências: A Entidade efetua uma avaliação permanente dos riscos envolvidos
nos processos contenciosos que possam surgir no decorrer de suas atividades. Essa avaliação é efetuada com
base nas informações disponíveis e nos fatores de riscos presentes em cada processo, com base na opinião dos
seus assessores jurídicos. A avaliação e classificação entre perda provável, possível e remota, efetuada a partir
desse trabalho, determinam os casos passíveis de constituição de provisão de acordo com os critérios deter-
minados pela administração, incluindo bases históricas. Em 2019 foi revertido o montante de R$ 1.017.958,97,
totalizando R$ 836.718,04. 18. Convênios Governamentais: Durante os exercícios de 2019 e de 2018, a
entidade celebrou convênios com a Secretaria do Estado da Saúde do Estado de São Paulo e com a Secretaria
da Saúde da Prefeitura Municipal de São Paulo, bem como angariou recursos por meio do Programa Nacional
de Apoio a Atenção Oncológica – MS (Pronon), cujas contratações, realizações e diferimentos estão demons-
tradas a seguir:
18.1. Subvenções contratadas:
Saúde                   2019                   2018
Subvenção Convênio 812865 Min Saude 250.000,00 2.711.956,00
Secretaria Da Saúde-Herceptin 9.774.682,52 5.645.650,63
Subvenção Minist. da Saúde Convênio nº 836934-2016 - 399.456,00
Subvenção A Realizar Convênio 836496/2016 19.951,51 200.000,00
Convenio 450/2018 – Investimento para Custeio 1.197.985,00 1.912.500,00

                  2019                   2018
Subvenção Emenda Parlamentar - 596.971,64
Subvenção a Realizar Convênio nº 836933/2016 175.052,14 -
Subvenção a Realizar Convênio Municipal 330.000,00 -
Convenio nº 850899/17 164.420,00 -
Subvenção a Realizar Convênio nº 580/2019 300.000,00 -
Subvenção a Realizar Conv. nº 848619/17 - SICONV 113.764,00 -
Subvenção Convênio nº 143/19 Unidade Jaçanã 187.985,00 -
Subvenção a Realizar Interv. Onco-Mama      1.890.000,00                          -
Total 14.403.840,17 11.466.534,27
18.2. Subvenções - Controle de Realização: A realização dos valores contratados, bem como os saldos a
realizar remanescentes, em 31/12/2019, são demonstrados no quadro a seguir:

Receitas Diferidas (Passivo Não Circulante)
Recebida Realizada Devolvida sem

Saúde 2018 em 2019 em 2019 execução 2019
Convênio Ministério
da Saúde nº 812865 492.621,10 250.000,00 (59.691,00) - 682.930,10
Secretaria Estadual
da Saúde - Forn Herceptin 1.214.750,05 9.774.682,52 (10.870.255,00) - 119.177,57
Projeto Pronon 6.760.388,72 - (438.712,26) - 6.321.676,46
Subvenção a Realizar
Contrato nº 0010201001781/1 299.856,07 - (64.589,97) - 235.266,10
Subvenção a Realizar -
Conv. nº 833175-2016 E 176 799.282,76 - (15,08) - 799.267,68
Subvenção a Realizar
Convênio nº 834908-2016 199.980,00 - (6.077,46) - 193.902,54
Subvenção a Realizar
Convênio nº 836931/2016 154.270,00 - (11.411,25) - 142.858,75
Subvenção a Realizar
Convenio nº 836933/2016 109.380,00 175.052,14 - (122.618,24) 161.813,90
Subvenção a Realizar
Convênio Municipal - 330.000,00 (329.999,85) - 0,15
Subvenção a Realizar
Convênio nº 836496/2016 200.000,00 19.951,51 - (219.951,51) -
Convenio nº 850899/17 - 164.420,00 - - 164.420,00
Subvenção para investimento
Convênio nº 841177/2016 2.999.995,00 - (138.657,31) (2.397.763,55) 463.574,14
Subvenção para Investimento
Convênio nº 841392/2016 16.564,99 - (2.757,65) - 13.807,34
Subvenção para Investimento
Convênio nº 1031/2014 100.000,00 - (30.300,60) - 69.699,40
Subvenção a Realizar
Convênio nº 90 90.000,00 - (26.569,82) - 63.430,18
Subvenção a Realizar
Convênio nº 580/2019 - 300.000,00 - - 300.000,00
Subvenção a Realizar
Conv. nº 848619/17-SICONV - 113.764,00 - - 113.764,00
Subvenção a Realizar
Convênio nº 210 210.000,00 - (76.285,69) - 133.714,31
Subvenção a Realizar
Convênio nº 250 239.821,53 - (73.220,82) (61.939,04) 104.661,67
Subvenção a Realizar
Convênio nº-150 150.000,00 - (49.028,44) - 100.971,56
Subvenção Minist da Saude
Convênio nº 836934-2016 399.456,00 - (50.598,39) - 348.857,61
Convênio 450/2018 -
Investimento- Custeio 1.912.500,00 1.197.985,00 (2.279.797,22) - 830.687,78
Subvenção Convênio
nº 143/19 Unidade Jaçanã - 187.985,00 - - 187.985,00
Subvenção a Realizar
Interv. Onco-Mama - 1.890.000,00 (16.015,92) - 1.873.984,08
Total 16.348.866,22 14.403.840,17 14.523.983,73 (2.802.272,34) 13.426.450,32
19. Trabalho Voluntário: Conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1) – Entidades
sem Finalidades de Lucros item 19, a Entidade reconhece pelo valor justo a prestação do serviço não
remunerado do voluntariado no montante de R$ 102.420,58 para o exercício de 2019 e R$ 102.420,58 para
o exercício de 2018, que é composto essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento, uma
importante participação em várias ações realizadas pela entidade. 20. Aplicações de Recursos: Os
recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade com o seu
Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais. 21. Cobertura de
Seguros: A Entidade adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por
montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua ati-
vidade. A suficiência da cobertura de seguros não faz parte do escopo dos auditores independentes. 22.
Incorporação de Unidade Formosa – GO: Em 18 de setembro de 2018 foi incorporada a Unidade de
Formosa-GO, processo que só se completou no exercício de 2019, conforme Escritura de Comodato entre
Sociedade Beneficente São Camilo e o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer – IBCC 14º Tabelião de
Notas da Comarca de São Paulo Livro 5230 Páginas 231 a 237. 23. Compromissos: No encerramento
do período de 2019 a Entidade não possui outros contratos ou compromissos futuros que requeiram
divulgação nas demonstrações financeiras.

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Entidade e do contrato de gestão
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional
e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras a não ser que a administração
pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidade do Auditor
pela Auditoria das Demonstrações Financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que
as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemen-
te se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável
é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente
ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 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. Além disso: - Identificamos e avaliamos os riscos
de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro,
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evi-
dência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver
o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos

Aos Administradores e Conselheiros do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - IBCC. São Paulo – SP.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer -
IBCC, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações
do resultado, das mutações do patrimônio líquido e do fluxo de caixa correspondentes ao exercício findo nessa
data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião,
as demonstrações financeiras acima referidas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes,
a posição patrimonial e financeira do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - IBCC em 31 de dezembro
de 2019, o desempenho de suas operações e seus fluxos de caixa para ao exercício findo naquela data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a entidades sem fins lucrativos. Base para Opinião:
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada “Responsabilidades
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras “. Somos independentes em relação à Entidade, de
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada
para fundamentar nossa opinião. Outros Assuntos: As demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2018,
apresentadas comparativamente, foram auditadas por outros auditores independentes que emitiram opinião em
22 de março de 2019, sem modificação. Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações
Financeiras: A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações

de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a
eficácia dos controles internos da Entidade; - Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração; - Concluímos
sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluir-
mos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divul-
gações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em
continuidade operacional; - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada; Comunicamo-nos
com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela
governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicá-
veis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar,
consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

São Paulo, 31 de janeiro de 2020.
Macso Legate Auditores Independentes
CRC 2SP033482/O-3

Vagner Alves de Lira
CT CRC Nº SP222941/O-8

Antonio Mendes Freitas - Presidente
DIRETORIA

Justino Scatolin - Superintendente Responsável Técnico: Cesar Sbravatti - Contador CRC 1SP183721/O-8
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