
ATIVO

Notas 2020 2019

Ativo circulante

Caixa e equivalentes de caixa 5 2 45

Recursos vinculados a convênios 6 5.505 4.146

Contas a receber - 212 31

Estoques 7 595 565

Despesas antecipadas - 50 4

Total do ativo circulante 6.364 4.791

Ativo não circulante

Imobilizado 8 3.718 3.800

Intangível - 1 1

Total do ativo não circulante 3.719 3.801

Total do ativo 10.083 8.592

Sorri Bauru

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em milhares de reais)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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PASSIVO

Notas 2020 2019

Passivo circulante

Fornecedores - 380                         145                         

Salários, férias e encargos a pagar 9 1.360                      1.272                      

Convênios a aplicar 10 5.505                      4.146                      

Obrigações tributárias - 222                         314                         

Outras contas a pagar - 62                           31                           

Total do passivo circulante 7.529                      5.908                      

Passivo não circulante

Receita diferida 11 668                         671                         

Provisão para contingências 12 40                           40                           

Total do passivo não circulante 708                         711                         

Patrimônio líquido

Superávit acumulado 14 1.846                      1.973                      

Total do patrimonio líquido 1.846                      1.973                      

Total do passivo e patrimonio líquido 10.083                    8.592                      

Sorri Bauru

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em milhares de reais)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Notas 2020 2019

Receitas operacionais

Recursos de convênios 15 19.468 19.842

Receitas com produtos e serviços - 1.667 1.009

Receitas com promoções e eventos - 100 168

Outras receitas com doações e contribuições - 517 732

21.752                    21.751                    

Custo dos produtos vendidos (342)                        (274)                        

Lucro bruto 21.410                    21.477                    

Despesas operacionais

Despesas administrativas 16 (2.326)                     (2.366)                     

Despesas com convênios 15 (19.468)                   (19.842)                   

Despesas tributárias - -                              (1)                            

Outras receitas operacionais - 267                         443                         

(21.527)                   (21.766)                   

Resultado antes das receitas e despesas financeiras (117)                        (289)                        

Receitas financeiras 17 1                             14                           

Despesas financeiras 17 (11)                          (31)                          

Déficit do exercício (127)                        (306)                        

Sorri Bauru

Demonstrações do resultado para os

(Valores expressos em milhares de reais)

exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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2020 2019

Déficit do exercício (127)                        (306)                        

Outros resultados abrangentes - -

Resultado abrangente do exercício (127)                        (306)                        

Sorri Bauru

Demonstrações do resultado abrangente

para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em milhares de reais)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Superávit (déficit) 

acumulado Total

Saldos em de janeiro  de 2019 2.279                      2.279                      

Déficit do exercício (306)                        (306)                        

Saldos em 31 de dezembro de 2019 1.973                      1.973                      

Déficit do exercício (127)                        (127)                        

Saldos em 31 de dezembro de 2020 1.846                      1.846                      

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Sorri Bauru

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em milhares de reais)
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2020 2019

Superávit do exercício (127)                        (306)                        

Ajustes por:

Depreciação e amortização 157                         182                         

Baixa do imobilizado 107                         6                             

Provisão para contingências -                             (50)                         

137                         (168)                        

Variação nos ativos e passivos

(Aumento) redução nos ativos em:

Contas a receber (181)                        (8)                           

Estoques (30)                         59                           

Despesas antecipadas (46)                         (2)                           

Recursos vinculados a convênios (1.359)                     181                         

Fornecedores 235                         (241)                        

Salários, férias e encargos a pagar 88                           (84)                         

Obrigações tributárias (92)                         20                           

Outras contas a pagar 31                           11                           

Convênios a aplicar 1.359                      (181)                        

Caixa líquido decorrente das atividades operacionais 142                         (413)                        

Aquisição de ativo imobilizado (182)                        (697)                        

Variação receita diferida (3)                           605                         

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (185)                        (92)                         

(43)                         (505)                        

Caixa e equivalentes de caixa - no início do exercício 45                           550                         

Caixa e equivalentes de caixa - no final do exercício 2                             45                           

(43)                         (505)                        

Sorri Bauru

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto

para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em milhares de reais)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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