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Aos Administradores, Diretores e Conselheiros 
Fundação Orquestra Sinfônica 
do Estado de São Paulo 

Examinamos os balanços patrimoniais da Fundação Orquestra Sinfônica do Estado de São 
Paulo em 31 de dezembro de 2006 e de 2005 e as correspondentes demonstrações do 
superávit, das mutações do patrimônio social e das origens e aplicações de recursos do 

- exercício findo em 31 de dezembro de 2006 e do período de 22 de junho a 31 de dezembro 
de 2005, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade 

é a de emitir parecer sobre essas demonstrações financeiras. 

Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no 
Brasil, as quais requerem que os exames sejam realizados com o Objetivo de comprovar a 
adequada apresentação das demonstrações financeiras em todos os seus aspectos 
relevantes. Portanto, nossos exames compreenderam, entre outros procedimentos: 

(a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de 
transações e os sistemas contábil e de controles internos da entidade, (b) a constatação, 
com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as 
informações contábeis divulgados e (c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais 
representativas adotadas pela administração da entidade, bem como da apresentação das 
demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 

Somos de parecer que as referidas demonstrações financeiras apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fundação Orquestra 
Sinfônica do Estado de São Paulo em 31 de dezembro de 2006 e de 2005 e o superávit das 
operações, as mutações do patrimônio social e as origens e aplicações de recursos do 
exercício findo em 31 de dezembro de 2006 e do período de 22 de junho a 31 de dezembro 
de 2005, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

São Paulo, 31 de maio de 2007 

“ste losptorp useCocopers Iso Luiz Malimpensa 
International Services Ltda. Contador CRC 18P159531/0-0 

CRC 28P009963/0-1 

    

  

 



    

Fundação Orquestra Sinfônica 

do Estado de São Paulo 

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2006 e de 2005 
Em milhares de reais 

Ativo 

Circulante 
Caixa e bancos (Nota 4) 
Aplicações financeiras (Nota 5) 

Contas a receber (Nota 6) 

Estoques 

Outras contas a receber (Nota /) 

Despesas antecipadas 

Não circulante 

Permanente 

Imobilizado (Nota 8) 

Total do ativo 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 

  
  

2006 

81 
21.908 

68/ 
52 

8/9 
09 

24.176 

4.175 

28.991 

    

2005 

2.290 
7.219 

246 

10.082 

616 

10.168 

3 

 



  

Passivo e patrimônio social 2006 2005 

Circulante 
Fornecedores e prestadores de serviços (Nota 9) 2.581 728 
Obrigações trabalhistas (Nota 10) 212 1.345 
Provisão de férias e encargos 1.453 307 
Impostos e contribuições sociais (Nota 11) 486 244 
Adiantamentos de clientes (Nota 12) 2.029 1.351 
Recursos de lei de incentivos fiscais (Nota 13) 3.134 2.906 
Outras contas a pagar 35 29 

9.930 6.910 

Não circulante 
Exigível a longo prazo 

Provisão para contingências (Nota 19) 779 

Patrimônio social (Nota 14) 
Patrimônio social 4.135 326 
Dotação a integralizar (7) 
Fundo de capital 2.289 
Fundo de reserva operacional! 2.500 
Superávit acumulado 8./18 2.939 

17.642 3.258 

Total do passivo e patrimônio social 28.351 10.168 

    
 



Fundação Orquestra Sinfônica 
do Estado de São Paulo 

Demonstrações do superávit 
Em milhares de reais 

Receitas das atividades 
- Recurso de órgão do governo - contrato de gestão (Nota 2) 

Projetos incentivados (Nota 13) 
Venda de ingressos e assinaturas 
Locação para eventos 
Doações e contribuições 
Financeiras 
Outras receitas 

Despesas das atividades 
Com pessoal (Nota 15) 
Custos de apresentações (Nota 16) 
Divulgação e comercialização (Nota 17) 
Gerais e administrativas (Nota 18) 
Impostos, taxas e contribuições 

Depreciação e amortização 
Financeiras 

Superávit do exercicio 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Exercício Período de 
findo em 22 de junho 

31 de a31 de 

dezembro dezembro 
de 2006 de 2005 

43.000 7.600 
5.028 
3.829 189 
2.966 427 

229 25 
1.760 115 
1.454 

58.266 8.356 

(25.362) (3.485) 
(7.617) (1.209) 
(2.505) (190) 
(7.910) (456) 

(982) (71) 

(65) (1) 
(262) (5) 

(44.704) (5.417) 

13.563 2.939 
 



  

Fundação Orquestra Sinfônica 
do Estado de São Paulo 

Demonstrações das mutações do patrimônio social 
Em milhares de reais 

    

Dotação inicial pelos outorgantes instituidores 
Doação recebida pela constituição em 22 de junho de 2005 (Nota 14(a)) 
Doações de bens - instrumento musical (Nota 14(b)) 
Superávit do exercício 

Em 31 de dezembro de 2005 
Incorporação ao patrimônio social de parte do 

superávit de 2005 
Doações de bens - instrumentos musicais (Nota 14(b)) 
Integralização de dotação 
Superávit do exercício 
Destinação do superávit 

Constituição de Fundo de Capital - "endowment” (Nota 14(c)) 
Constituição de Fundo de Reserva Operacional (Nota 14(d)) 
Apropriação ao patrimônio social 

Em 31 de dezembro de 2006 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 

 



Patrimônio 

  

Dotação Fundo de 

Fundo de 

reserva 
social integralizar capital operacional 

41 
200 

85 

326 

2.900 
814 

495 

4.130 
  

(7) 

(1) 

  

  

2.900 

  

Superávit 
acumulado Total 

  

2.939 

2.939 

(2.500) 

13.503 

(2.289) 
(2.500) 

AB) 

3.718 
eg 

o ad is eee bd od E E gg 

  

34 
200 
8º 

2.939 

3.206 

014 

13.563 

17.642 

     



Fundação Orquestra Sinfônica 
do Estado de São Paulo 

Demonstrações das origens e aplicações de recursos 
Em milhares de regis 

Origens dos recursos 
Das atividades sociais 

Superávit do exercício 
Despesas que não afetam o capital circulante 

Depreciação e amortização 
Provisão para contingências 

Dos outorgantes instituidores e outros 
Dotação inicial e doação 
Integralização de dotação 

Total dos recursos obtidos 

Aplicações de recursos 
No ativo imobilizado 

Aumento no capital circulante 

Variações no capital circulante 
Ativo circulante 
Passivo circulante 

Aumento do capital circulante 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Exercicio Período de 
findo em 22 de junho 

31 de a 31 de 

dezembro dezembro 

de 2006 de 2005 

13.563 2.939 

65 1 
779 

14.407 2.940 

233 
7 

14.414 3.173 

3.340 1 

11.074 3.172 

14.094 10.082 

(3.020) (6.910) 

11,074 3.172 
 



(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(b) 

(9) 

(h) 

(à) 

6) 

Fundação Orquestra Sinfônica 
do Estado de São Paulo 

Notas explicativas da administração às demonstrações 
financeiras em 31 de dezembro de 2006 e de 2005 
Em milhares de reais 

Contexto operacional 

A Fundação Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, também denominada Fundação 

OSESP, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins iucrativos e com autonomia 
administrativa, operacional e financeira, instituída por escritura pública, datada de 22 de junho 

de 2005, e tem por objetivos apoiar, incentivar, assistir, desenvolver e promover a cultura, a 

educação e a assistência social, cujo funcionamento será regido pelo Estatuto Social e pela 

legislação aplicável. 

Para cumprimento de seus objetivos, a Fundação OSESP poderá, conforme definido pelo 

Conselho de Administração, realizar as seguintes atividades: 

Manter a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, assim como contribuir para a 

manutenção e melhoria do seu padrão de qualidade. 

Criar e manter Academia de Música, fomentando a educação e a cuitura, especialmente no 

que tange à Música. 

Realizar eventos e/ou ações educacionais, para adultos, jovens ou crianças. 

Promover a educação, a capacitação e o treinamento de profissionais da área musical. 

Desenvolver programas de incentivo à formação de platéias para crianças e adultos. 

Desenvolver programas de acesso de alunos e docentes das escolas aos ensaios e concertos 

didáticos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. 

Desenvolver e aperfeiçoar o Centro de Documentação Musical. 

Defender e coriservar o patrimônio histórico e artístico e estimular e promover a produção e a 

difusão de manifestações de bens culturais e artísticos de valor regional e/ou universal, 

formadores e informadores de conhecimento, cultura e memória, bem como que estimulem a 

liberdade de expressão. 

Fomentar a criação de espaços de expressão e criação artística e intelectual que contribuam 

para a promoção da cidadania, do acesso à música e às artes em geral. 

Difundir O repertório sinfônico e de câmara brasileiro.



(k) 

(D 

em) 

(n) 

(0) 

(p) 

(a) 

(1) 

(s) 

(8) 

(u) 

Fundação Orquestra Sinfônica 
do Estado de São Paulo 

Notas explicativas da administração às demonstrações 
financeiras em 31 de dezembro de 2006 e de 2005 
Em milhares de reais . 

Desenvolver ações assistenciais que visem a integração ao mercado de trabalho e a inclusão 
social por meio de difusão e do ensino da música clássica e erudita. 

Incentivar a participação de regentes e solistas brasileiros com reconhecido mérito artístico. 

Oferecer bolsas e criar prômios e/ou concursos 6 outras ações de estímulo relacionadas com 

seus campos de atuação. 

Difundir a música clássica, disponibilizando e/ou explorando apresentações para exibição por 

rádio e televisão, edição de obras de compositores brasileiros, gravação de CDs, DVDs e 
outras mídias, formação de platéias, aperfeiçoamento de instrumentistas, incentivo à 
colaboração voluntária e atividades afins. 

Estabelecer pólo de gravação de música. 

Constituir Fundo de Capital "endowment” e outros, caso necessário, para a Orquestra 

Sinfônica do Estado de São Paulo, a ser composto de doações, contribuições, recursos 
governamentais, eventuais excedentes financeiros e outros. 

Difundir e explorar marcas que possuam ou detenham os direitos de exploração, quando para 
tanto autorizada. 

Apoiar ações e projetos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Pauto, bem como 

desenvolver campanhas, realizar estudos e pesquisas, divulgar e distribuir informações, 

dados, trabalhos, documentos, entre outras atividades relacionadas com seus objetivos. 

Apoiar a administração e o gerenciamento de espaços, inclusive negociar e receber por sua 
utilização por terceiros, quando para tanto autorizada, bem como prestar serviços 
relacionados aos seus objetivos, podendo também contratar a prestação de serviços de 
terceiros. 

Colaborar ou participar de programas governamentais ou desenvolvidos por entidades 
privadas ou da sociedade civil que afetem ou sejam afins às suas áreas de atuação, podendo, 

inclusive, participar e/ou aceitar assentos em Comitês, Câmaras, Fóruns, Redes e outros, 
assim como participar de outras pessoas jurídicas. 

Realizar quaisquer atividades ou praticar quaisquer atos necessários ou relacionados ao 
cumprimento de seu objetivo social.



Fundação Orquestra Sinfônica 
do Estado de São Pauio 

Notas explicativas da administração às demonstrações 
financeiras em 31 de dezembro de 2006 e de 2005 
Em milhares de reais 

Contrato de Gestão 

A Fundação OSESP firmou, com o Govemo do Estado de São Paulo, contrato de gestão pelo 

período de cinco anos, a partir de 10. de novembro de 2005. Durante o período do contrato, a 

Fundação irá receber recursos financeiros destinados ao apoio, administração e manutenção 

da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e do Complexo Cultural Júlio Prestes (CCJP). 
Durante 0 exercício de 2006, a Fundação recebeu R$ 43.000 (2005 - R$ 7.600) decorrentes 

do Contrato de Gestão. Os montantes para os próximos exercícios poderão ser revisados e 
ajustados anuaimente por ocasião da aprovação do orçamento da Secretaria do Estado da 

Cultura, observando-se a disponibilidade financeira de recursos orçamentários. 

A Fundação OSESP utiliza parte do imóvel situado na Rua Mauá, 51, denominado Complexo 

Cultural Júlio Prestes, cedido pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM à 
Secretaria de Estado da Cuitura do Estado de São Paulo por prazo indeterminado e permitido 
o uso à Fundação OSESP pelo prazo de cinco anos, a partir de 10. de novembro de 2005. 
Em contrapartida, a Fundação OSESP 6 responsável pela operação e manutenção preventiva 
e operacional da parte que ocupa do referido imóvel, comprometendo-se a aplicar 

anualmente, no custeio dessas atividades, no mínimo, o montante equivalente a 15% dos 

recursos a ela transferidos em cada exercício, por intermédio do contrato de gestão. 

No ano de 2006 esta meta foi satisfatoriamente cumprida, de acordo com o Anexo 

Técnico | - 2006 - Critérios de Avaliações, do Contrato de Gestão: "satisfação total da meta - 
realização de 85% a 100%”, conforme segue: 

Despesas e Investimentos com manutenção e operação do CCJP 

2006 

Despesas com pessoal apropriada 1.113 
Manutenção de instrumentos 47 
Serviços Técnicos 189 
Despesas com manutenção operação 2.105 
Instalações, equipamentos e benfeitorias 829 
imobilizado em andamento 1.917 

Total de despesas e investimentos com operação e 
manutenção, preventiva e corretiva, do CCJP. | 6.200 

Contrato de gestão - valor recebido 43.000 

% sobre o contrato de gestão 14,4%



(a) 

Fundação Orquestra Sinfônica 
do Estado de São Paulo 

Notas explicativas da administração às demonstrações 
financeiras em 31 de dezembro de 2006 e de 2005 
Em milhares de reais 

Segundo o referido contrato e durante sua vigência, a Fundação está obrigada a cumprir 
determinadas metas, as quais serão trimestralmente avaliadas em relatório específico de 
atividades pela comissão de avaliação indicada pelo Secretário da Cultura do Estado de São 
Paulo. 

Para os meses de novembro 6 dezembro de 2005, a Fundação OSESP preparou e 
apresentou Relatório de Atividades apropriado, com base no qual, após a devida análise, O 

Departamento de Artes e Ciências Humanas e a Comissão de Acompanhamento e Avaliação 
dos Contratos de Gestão da Secretaria de Estado da Cultura concluíram pelo "cumprimento 
das metas de atividades mencionadas no Relatório de Atividades referente ao período de 
novembro e dezembro apresentado pela Fundação OSESP, nos termos da legislação inerente 
à matéria, deixando as demais análises das atividades para Os organismos competentes”. A 
administração da Fundação OSESP avalia que as metas referentes a 2006 foram cumpridas, 
aguardando a formalização conclusiva da análise dos Relatórios de Atividades encaminhados 
à Secretaria de Estado da Cultura. 

No caso de não-cumprimento, parcial ou total, das metas estabelecidas no contrato de gestão, 
a Fundação OSESP será punida, respectivamente, em 3% e 1,5% por meta não atingida total 
ou parcialmente, calculados sobre o valor total dos recursos recebidos anualmente 
decorrentes do contrato de gestão. 

Principais práticas contábeis 

As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho de Administração 
em 31 de maio de 2007. 

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, bem como as disposições contidas na NBC T 10.4 - Fundações, na NBC 
T 10.19 - Entidade sem Finalidade de Lucros e na NBC T 19.4 - Incentivos Fiscais, 
Subvenções, Contribuições, Auxílios e Doações Govemamentais, todas aprovadas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade - CFC. 

Apuração do superávit 

As despesas são registradas pelo regime de competência. 

Os recursos provenientes do Contrato de Gestão são reconhecidos como receitas quando 
recebidos. 
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(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

Fundação Orquestra Sinfônica 
do Estado de São Paulo 

Notas explicativas da administração às demonstrações 
financelras em 31 de dezembro de 2006 e de 2005 
Em milhares de reais 

Os recursos provenientes de patrocínios de lei de incentivos fiscais são reconhecidos como 

receitas quando aplicados nos projetos. 

As demais receitas são reconhecidas por regime de competência. 

Ativo circulante 

Os estoques estão apresentados pelo custo médio das aquisições, que não excede o custo de 

reposição. 

Os demais ativos estão apresentados aos valores de custo ou de realização, incluindo, 

quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos. 

Ativo imobilizado 

Demonstrado ao custo de aquisição deduzido das depreciações calculadas pelo método linear 

às taxas anuais mencionadas na Nota 8, que levam em consideração a vida útileconômica 

dos bens. 

As benfeitorias em propriedades de terceiros são amortizadas em conformidade com o prazo 

de vigência do Contrato de Gestão. 

Passivos circulante e exigível a longo prazo 

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 

encargos e variações monetárias incorridos. 

Patrimônio social 

Constituído pela dotação inicial de seus outorgantes instituidores e por doações recebidas de 

terceiros, acrescido ou diminuído do superávit ou déficit apurado em cada exercício. 

Os bens recebidos em doação são contabilizados diretamente no patrimônio social, pelo valor 
informado pelos doadores nos correspondentes documentos. 
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Fundação Orquestra Sinfônica 
do Estado de São Paulo 

Notas explicativas da administração às demonstrações 
financeiras em 31 de dezembro de 2006 e de 2005 
Em milhares de reais , 

Caixa e bancos 

Caixa 
Bancos conta movimento 

Recursos próprios 
Recursos de lei de incentivo fiscal 
Contrato de gestão 

Aplicações financeiras 

Fundos de investimento 
“Recursos próprios 
Recursos próprios - Endowment 
Recursos de lei de incentivo fiscal 
Contrato de gestão 

Certificado de depósito bancário 
Recursos próprios 

Superpoupe 
Recursos próprios 
Recursos de lei de incentivo fiscal 

  

  

  

  

  

2006 2005 

4 1 

59 684 
518 61 

1.509 

581 2.255 

2006 2005 

6.872 
258 

2.315 2.362 
12.163 3.610 

419 

888 
300 

21.908 7.279 
  

O saldo das aplicações financeiras inclui os rendimentos auferidos até 31 de dezembro, À 

entidade não mantém instrumentos financeiros não registrados contabilmente em 
31 de dezembro de 2006 e de 2005, tampouco realizou operações com derivativos 

financeiros. 

O valor aplicado em Recursos Próprios - Endowment, atende ao disposto no Estatuto da 
Fundação, Art. 40. - Dos Objetivos, item p: "Constituir Fundo de Capital 'endowment' e outros, 

caso necessário, para a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a ser composto por 

doações, contribuições, recursos govemamentais, eventuais excedentes financeiros e outros;” 

e no Anexo Técnico | - 2006 do Contrato de Gestão, "a Fundação criará e manterá um fundo 
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Fundação Orquestra Sinfônica 
do Estado de São Paulo 

Notas explicativas da administração às demonstrações . 
financeiras em 31 de dezembro de 2006 e de 2005 
Em milhares de reais 

de capital que será composto por 3% de todas as receitas líquidas (deduzindo impostos e 

contribuições), excetuando-se aquelas provenientes de captação de recursos via Leis de 

Incentivo Fiscal e repasses do Contrato de Gestão”. 

Contas a receber 

" Permutas a receber 
Contrato de patrocínio cultural 
Bilheteria e assinatura de séries 

Locações para eventos 
Tumês realizadas a receber 

Outras contas a receber 

Adiantamento de férias a empregados 
Adiantamento a fornecedores 

Imobilizado 

  

  

  

  

  

  

Recursos próprios 
Instrumentos musicais 

Máquinas, aparelhos e 
equipamentos 

Cessão de uso de software 

Móveis e utensílios 
Equipamentos de informática 

2006 2005 

168 
475 

278 73 

58 

183 

687 548 

2006 

661 

218 

879 

2006 2005 

Amortização é Taxas 
depreciação anuais de 

Custo acumulada Líquido Liquido depreciação - % 

800 (29) 871 85 10 

30 (1) 29 10 
124 124 20 

42 (2) 40 10 
158 (6) 152 20 
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Fundação Orquestra Sinfônica 
do Estado de São Paulo 

Notas explicativas da administração às demonstrações 
financeiras em 31 de dezembro de 2006 e de 2005 
Em mlharos de reais 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2006 2005 

Amortização e Taxas 
depreciação anuais de 

Custo acumulada Liquido Líquido depreciação - % 

Imobilizado em andamento 226 226 
Adiantamentos para compra 

de imobilizado 14 14 

1.494 (38) 1.456 85 

Contrato de gestão 
Instrumentos musicais 5 5 10 
Benfeitorias em imóveis de 
terceiros 282 (6) 276 

Máquinas, aparelhos e 
equipamentos 147 (3) 144 10 

Cessão de uso de software 12 (1) 11 20 
Móveis e utensílios 91 (6) 85 10 
Equipamentos de informática 102 (10) 92 1 20 
Instalações 177 (1) 176 10 
Imobilizado em andamento 1.917 1.917 
Adiantamentos para compra 

de imobilizado 13 13 

2.746 (27) 2.719 1 

Total do imobilizado 4.240 (65) 4.175 B6 

Imobilizado em andamento - refere-se aos gastos/investimentos com as reformas e 

ampliações na Sala São Paulo é no Complexo Cultural Júlio Prestes, cujas obras estão 
sendo concluídas à partir de janeiro de 2007. 

Fornecedores e prestadores de serviços 

2006 2005 

Fornecedores de materiais 509 22 
Fornecedores de serviços 1.953 535 
Músicos prestadores de serviços 171 
Permutas a pagar 116 
Outros 3 

2.581 728 
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Fundação Orquestra Sinfônica 
do Estado de São Paulo 

Notas explicativas da administração às demonstrações 
financeiras em 31 de dezembro de 2006 e de 2005 

  

  

  

Em milhares de reais 

Obrigações trabalhistas 

2006 2005 

Salários e gratificações 808 
FGTS a recolher 189 105 
INSS a recolher 331 
Direitos de imagem/direitos autorais conexos e ajuda de custo 74 
Outros 23 27 

212 1.345 
  

Os salários e gratificações do mês de dezembro de 2006, assim como o INSS e as verbas de 
ajuda de custo e de direitos autorais conexos, foram pagos ou recolhidos no mês de 

dezembro de 2006. 

  

  

  

Impostos e contribuições sociais 

2006 2005 

INSS a recolher sobre serviços de terceiros 69 53 
IRRF sobre folha de pagamento e terceiros 282 189 
Outras retenções 135 2 

486 244 

Adiantamentos de cllentes 

Referem-se à venda de assinaturas de Concertos da Temporada 2007 (R$ 1.575) e a 
locações para eventos (R$ 454), recebidas antecipadamente em 2006 (2005 - R$ 1.295 
referentes à temporada de 2006 e R$ 56 referentes a locações para eventos), sendo 

apropriadas como receitas de acordo com a realização dos concertos ou eventos. 
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(a) 

(b) 

Fundação Orquestra Sinfônica 
do Estado de São Paulo 

Notas explicativas da administração às demonstrações 
financeiras em 31 de dezembro de 2006 e de 2005 
Em milhares de reais 

Recursos de lei de incentivo fiscal 

Em 2006, estão representados por valores recebidos antecipadamente a título de patrocínio 

para execução, durante o exercício de 2007, do projeto "Temporada de Concertos 

OSESP 2007" PRONAC no. 060878 (2005 - "Temporada de Concertos OSESP 2006" 

PRONAC no. 057391, para execução em 2006), aprovado pelo Ministério da Cultura, 
conforme determinação da Lei no. 8.313/01, que criou o Programa Nacional de Apoio à 
Cultura, Esses valores são apropriados como receita pela aplicação dos recursos durante a 

execução do projeto. 

Os recursos aplicados na temporada 2006 totalizaram R$ 5.028 e estão apresentados como 

receitas das atividades na rubrica "Projetos incentivados”, assim como os custos incorridos 

pelo mesmo montante estão contabilizados nas respectivas despesas das atividades, na 
demonstração do superávit. 

Patrimônio social 

Dotação inicial 

Conforme escritura pública datada de 22 de junho de 2005, os outorgantes instituidores da 

Fundação determinaram uma dotação inicial de R$ 41. Desse montante, R$ 7 não haviam 
sido recebidos até 31 de dezembro de 2005, e foram efetivamente recebidos no mês de 

março de 2006. Adicionalmente, por ocasião de sua constituição, a Fundação recebeu doação 

no montante de R$ 200, como contribuição ao seu patrimônio social. Em junho de 2006, 
conforme determinação constante da Ata da 3a. Reunião Ordinária do Conselho de 

Administração, parte do superávit do exercício de 2005, no montante de R$ 2.500, foi 
incorporada ao patrimônio social. 

Doações 

A Fundação recebeu no ano de 2005, a título de doação, um piano 3/4 de cauda, modelo C7, 
acabamento em negro brilhante e uma Clavinova, modelo CLP 240, ambos da marca 

Yamaha, no valor de R$ 85. Em 2006, recebeu doação de dois pianos da marca Steinway & 
Sons, modelo D Grant Concert, séries nos. 573877 e 572393, no valor de R$ 814. 
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Fundação Orquestra Sinfônica 
do Estado de São Paulo 

Notas explicativas da administração às demonstrações 
financeiras em 31 de dezembro de 2006 e de 2005 
Em milhares de reais 

Fundo de capital 

Parte do superávit do exercício, no montante de R$ 2.289, foi destinada para constituição do 

fundo de capital - "endowment”, em atendimento ao disposto no estatuto social da Fundação 

(Nota 1(p)). 

Fundo de reserva operacional 

Parcela do superávit do exercício, no montante de R$ 2.500, foi destinada à constituição do 

fundo de reserva operacional, para fazer face a eventuais prejuízos e despesas não 

recorrentes. 

Extinção 

O Conselho de Administração, em reunião especialmente convocada para este propósito e 

mediante o voto favorável de, pelo menos, dois terços de seus membros, poderá deliberar 

sobre a extinção da Fundação OSESP. Nesse caso, o patrimônio, os legados ou as doações 

que lhe foram destinados, bem como os excedentes financeiros decorrentes de suas 

atividades, a escolha do Conselho de Administração, serão transferidos a entidade qualificada 

como Organização Social no âmbito do Estado de São Paulo, da mesma área de atuação, 

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, ou ao patrimônio do Estado, 

na proporção dos recursos e bens por este alocados. 

  

  

Despesas com pessoal 

2006 2005 

Remunerações 17.231 2.444 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS 1.351 208 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 4.030 623 
Programa de Integração Social - PIS 145 25 
Estagiários 190 25 
Direitos de imagem/direitos autorais conexos e ajuda de custo 1.014 144 
Demais despesas 1.401 16 

25.362 3.485 
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Fundação Orquestra Sinfônica 
do Estado de São Paulo 

Notas explicativas da administração às demonstrações 
financeiras em 31 de dezembro de 2006 e de 2005 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Em milhares de reais 

Custos de apresentações 

2006 2005 

Músicos (*) 6.084 912 
Partituras 390 41 
Produção 768 56 
Viagens 269 163 
Outras 106 37 

7.617 1.209 

(*) Regentes contratados, músicos convidados e músicos solistas contratados para 
apresentações específicas da orquestra. 

Despesas de divulgação e comercialização 

2006 2005 

Criação de materiais 424 43 
Produção de materiais ' 639 78 
Veiculação 1.361 58 
Outras 81 11 

2.505 190 

Despesas gerais é administrativas 

2006 2005 

Serviços profissionais (assessoria jurídica, 
consultoria e outros) 2.474 199 

Despesas de viagem 2.292 
informática 309 76 
Manutenção 2.105 58 
Comunicação 293 30 
Cópias e reproduções 32 22 
Outras 405 71 

7.90 456 
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