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RELATÓRIO DOS ATIDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS
DEMON§TRAÇÕES CONTÁBEIS

À Diretoria do
Instituto Horas da Yida
São Paulo - SP

Opinião

Examinamos as demonstrações contabeis do Instituto Horas da Vida, que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado,
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, inclúndo o
resumo das principais políticas contabeis-

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Horas da
Vida em 31 de dezembro de2ü2A, o desempenho de suas operaÇões e os seus fluxos de caixa
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas confuíbeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as noflnas brasileiras e intemacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na
seçâo a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis". Somos independentes em relação ao Instituto Horas da Yida, 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 nofirras. Açreditamos que a evidência de
auditoria obtida é suÍiciente e apropriadaparu firndamentar nossa opinião.

Outros assuntos

Demonstração do yalor adicionado

Examinamos, também, a demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao exercício
findo em 31 de dezembro de 202A preparada sob a responsabilidade da Administração da
Entidade e é apresentada como informação suplementar. Essa demonstração foi submetida aos
mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, está
adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às
demonstrações contabeis tomadas em coqiunto.

§tua Estela, 5tr$, ffil*eo F. 't*a Àndar
§êio Faulo, SF - Vila Mêr;ânô
eEF:04$11-*{}?
ffi {5§xx11} 508S-Sã80
w!,1'1rd. côki n os. con: " frr ÇFAJq.I

@A AEEE':&'TEEi
ftJTEF|ÉjÂYEIIIAL



Cor<rnrcS

Responsabilidade da administração pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis de acordo com as práticas contiíbeis adotadas no Brasil e pelos controles internos
que ela determinou soÍro necessários para permitir a elaboração de demonstrações contabeis
liwes de distorção relevante, independentemente se causadapor fraude ou elro-

Na elúoração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicavel, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração
das demonstações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar o Instituto
Horas da Yida, ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma altemativa realista para
evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela administração do Instituto Horas da Vida são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elúoração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoéxel de que as demonstrações contábeis, tomadas
em conjunto, estão liwes de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto
nível de segurançq mas, nãÍ), uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as

norÍnas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou eÍro e são
consideradas relevantes quando, individualmonte ou em conjunto, possÍrm influenciaq dentro
de uma perspectiva razoáxel, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas
referidas demonstrações contiíbeis.

Como parte da auditoria realizada, de acordo, com as normas brasileiras e internacionais de
audiloria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso:

o ldentificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
independentemente se causada por fraude oll elro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência 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, jâ que a
fraude pode envolver o ato de burlar os controles intemos, conluio, falsificação, omissão
ou representações falsas intencionais.

r Obtemos entendimento dos controles internos relevantes pàra a auditoria para planejaÍmos
procedimentos de auditoria apropriados as circunstâncias, mas não com o objetivo de
expressaÍmos opinião sobre a eficâciados controles internos do Instituto Horas da Yida.
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Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e arazaabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

o ConcluÍmos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continüdade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
iriçerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de
auditoria para as respectivas dir,ulgações nas demonstrações contabeis ou incluir
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
eventos ou condições futuras podem levar o Instituto lloras da Yiüa, a não mais se manter
em continuidade operacional.

o Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis,
inclusive as divulgações e se as demonstrações contabeis representam âs coffespondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela administraçâo a respeito, entre outros aspectos,
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditori4
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos.

/{n%rd
São Paulo, 29 deuíril U" 2021.
Cokinos & Associados - Auditores Independentes CRC 2SP 15.75310-0
Olivier Yon Legrand CRC 1SP27356A1A-4
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IN§TITUTO HORAS DAVIDA
Balanço PatrimonÍal
ExercícÍos findos em 31 de dezembro de
Em reais

ATIVO

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa

Adiantamentos
Outros créditos

Não Circulante

lmobilizado
lntangível

TOTALDOATIVO

PA§SIVO

Circulante

Fornecedores

Obrigações socias e trabalhistas
Obrigações tributárias
Outras obrigações

Patrimônio sociãl

" +.

TOTAL DO PAS§IVO

NE 2020 2019

708.984

683.940

25.O24

19

1114.605

6.799
137.806

273.38X

737.657

33.16L

2.563

140.348

2.542
L37.806

853.588 4tt.729

2g2A 2019

4L2.627

6.L5L

9.466

1.718

395.292

4rr(!.96X

20.73!

L.7L3
1_4.736

734
4.048

392.998

853.588 4L3.729

As notâs explícativas são parte integrante destas demonstrações contábeis



INSTITUTO HORA§ DA VIDA

Demonstração de Resultados

ExercícÍos findos em 31 de dezembro de

Em reais

Receitas

Receita de Doações

Prestação de Serviços

Voluntariado

0espesas operacionais

Despesas Adminístrativas
Despesas com Funcionáríos

Despesas com Serviços Prestados Gerais

Despesas Diversas

Despesas tríbutárias

Depreciação

Receitas Financeiras

Despesas Financeiras

Resultado financeiro, líquido

Vsluntariado

SUPERÁVr {DÉFrCrT} DO EXERCíCIO

NE 2020

2.438.051,

1.546.960

98.455

792.636

1.605.150

15 L2L.67A

132.308

16 995.163

!7 326.9ü6
25.539

3.565

i13.6os)
6.758

{6.846}

797.636

47.tLa

r..636.465

1.058.290

744.775

337.950

zútg

13

L4

14

1.L63.162

84.748
L84.773

732.003

152.559

8.O17

5.ü62

(6.832)

6.939

1*7

337.950

135.246

As ngtas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis



INSTITUTOHORAS DAVIDA
Demonstração das Mutações do Património Líquido
Exercícios findos em 31 de deremhro de
Em reais

No início do exercício

Ajustes do exercício anterior

Superávit (déficit) do exercício

No final do exercício

2020 2019

392.998 257.752

851

47.1L2 L3\.246

440.961 392.998
: g:=:ti!::=i:::

As notas explicativas são parte integrantê destas demonstrações contábeis



INSTITUTO HORAS DA VIDA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de

(método indireto)
Em reais

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Superávit (déficit) do exercício

Depreciaçôes / Amortizações

Ajuste do exercício anterior

Variação em Contas a Receber

Variação em Outros Créditos

Variação em Despesas Antecipadas

Variação em Fornecedores

Variação em Obrigações Sociais e Trabalhistas

Variação em Obrigações Tributárias

Variação em 0utras Obrigações

Variação em Recursos para projetos

Total das Atividades Operacionais

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aquisições de bens do imobilizado

lntangível

Total das Atividades de lnvestimentos

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Total das Atividades de Financiamentos

Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa

Saldo de Disponibilidades no início do exercício

Saldo de Disponibilidades no finaldo exercício

Variação de Disponibilidades

2020 2019

47.1t2
3.565

851

8.137

{1e}
2.563

4.438
89

L.484

{9.4A7]'
395.292

135.246

5.062

i32.661)
305

í2.2121
909

1.759
(1e7)

454.104 108.212

{7.821)

(7.82L1

4l;6.283 108.212

237.6s7 129.445
683.940 237.6s7
446.283 103212

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis



IN§TITUTO HORAS DAVIDA
Demonstração do Valor Adicionado

Exercícios findos em 31de dezembro de
Em reais

2020 ?:0L9

1 RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS

Doações / Receitas

2 IN§UMOS ADqUIBIDOS DE TERCEIROS

Serviço de terceiros, reembolsos, proietos e outros

3 VALORADTCIONADO BRUTO lL-21

4 RETENçõES

Depreciação/Amortização

5 VATOR ADICTONADO ÚqUrDO PRODUZIDO PEIA ENTIDADE ( 3 - 4 )

6 VALORADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFENÊNCN

Receitas financeiras

7 VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR

I D|STRTBU|çÃO DO VAIOR ADTCIONADO

Despesas com Pessoal

Remuneração Direta

Benefícios

FGTS

lmpostos, taxas e contribuições

Despesas financeiras

Superávit (Déficit) do período

1.645.4L5
L.645.475

1.443.738
1.443.738

2AL.677

3.s65

3.565

198.113

13.505

13.605

2Lt.7L7

zLL.7L7

L32.308

105.005

19.4A4

7.899

25.538

6-758

47.1L2

L.298.5X.5

1-298-515

977.327
977.327

321.188

5.062
5.062

316.126

5.832
6.832

322.958

322.958

184.773

L03.399

66.213

1L.16L

6.939

135.246

As notas explicativas são partes intêgrantes destas demonstrações contábeis



IN§TITUTO HORAS DA VIDA

Notas explicativas da administração às demonstrações contrábeis dos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019.

Em reais.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Instituto Horas da Vida f,rndado em 25 de setembro de 2A1f é uma associação civil que tem por
finalidade promover a inclusão social, propiciando que profissionais e empresas da área da saúde
atendam e orientem pacientes pessoas de baixa renda e participantes de instituições pré-cadastradas. A
Entidade viabiliza o oferecimento de consultas, atendimentos, aulas e palestras educativas,
procedimentos, produtos e exames gratuitos na areada Saúde e Educação.

2. APRESENTÀÇÃO DAS DEMONSTRÀÇÔE§ CONTÁBErS

As demonstrações contábeis forarn elaboradas de acordo com as práticas conüábeis adotadas no Brasil,
incluindo os Pronunciamentos, nas orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis - CPC e a legislação específica aplicável, e em especial pela Resolução no
1.449/12, que aprovou aNorma ITG 2002 relativa a Entidades sem Finalidade de Lucros, e que todas as
informações relevantes próprias das demonstrações contabeis, e somente elas, estão sendo evidenciadas,
e que correspondem às utilizadas por ela na sua gestão. A autorrzação para a emissão destas
demonstrações contiíbeis foi concedida pela Administração em 29 de abril de 2021 .

3. RE§UMO DÂS PRINCIPÁIS PRÁTICAS CONTÁBEI§

3.1. Base de preparaçflo e apresentação - As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo
apresentadas como mencionado acima em conformidade com a ITG 2A02 e a NBC TG 1000 que requer
o uso de certas estimativas conLábeis e também o exercício de julgamento por parte da adminisüação no
proÇesso de aplicação das políticas contábeis, não havendo, todavi4 áreas ou situações de maior
complexidade que requeiram maior nível de julgamento ou estimativas significativas para as
demonstrações contábeis.

3.2. §umário das prineipais práticas eon&ábeis adotadas - As principais pnâticas contábeis adotadas
pela Associação estão definidas abaixo e foram aplicadas de modo consistente nos períodos
apresentados.

a) Moeda funcional e moeda de apresentação: As demonstrações contábeis estão sendo

- apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Associação e, sua moeda de apresentação.

b) Contas de resultado: o regime contábil para apropriação das receitas e despesas é o de
competência, exceto paÍa os donativos espontaneamente regiskados somente no recebimento;

c) Caixa e equivalentes de caixa: incluem dinheiro em caixa, saldos em contas banciárias e
aplicações financeiras. Os saldos de aplicações financeiras de liquidez imediat4 em banco de
primeira linha, estão demonstrados ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até as datas
dos balanços;

Àfivo circulante e não circulante: Registrados pelo valor de realização, acrescido dos
rendimentos incorridos até a data do balanço quando aplicável;

Ativo imobilizado: Registrados ao custo histórico mais as adições e baixas ocorridas até a data
do balanço, deduzido das depreciações e desvalorizações quando aplicável;

Àtivo intangÍvel: Registrados ao custo histórico mais as adições e baixas oçorridas até a dúa
do balanço, deduzido das amortizagões e desvalorizações quando aplicável;

d)

e)



INSTITUTO HORAS DA YIDA

Notas explicativas da administração às demonstrações contrábeis dos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019.

Em reais.

g) Passivo circulante e não circulante: Demonstrados pelos valores coúecidos e calculáveis
âcrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encaÍgos incorridos;

h) Uso de estimativa: A preparação das demonstragões financeiras requer que a administração
efetue estimativa e adote premissas, no seu melhor julgamento, que afetam os montantes
apresentados de ativos e passivos, assim como os valores de receitas, custos e despesas. Os
valores reais podem ser diferentes daqueles estimados.

4. CAD(A E EQUrVÀLENTES DE CAXA

Estão representadas substancialmente a saldos em caixq contas bancrárias, poupanga e aplicações
financeiras de cuúo prazo em fundos de investimentos assim distribuídos:

Descrição 3tn2n0 3u12fig
Caixa e Bancos - conta movimento 77 523
Aplicacões financeiras 683.863 237.134
Total Caixa e Equivalento 69 f,aira 683.940 231.65V

S.IMOBIIIZADO

Em 2020, a Entidade adquiriu de informática no valor de RS 7.821 e não houve báixas de ativos.

6" INTANGÍTTNT,

7. OBRIGAÇÔES SOCIÀ§ E TRÀBALIII§TÀS

Descrição
Taxas anuais

de
denreciacão

31n2/2A 3u12flg

Esuioamentos de informática 2A% 18.69i r0.870
Subtotal 18.691 10.870
Depreciação acumulada (11.892) Í8.328i
Total imobilizado líouido 6.799 2-542

Descricão 3Ut2/24 3ut2/19
Software 29.800 29.800
Pesquisa e Desenvolvimento l.37.?rA 137.2n
Marcas e Patentes 596 596
Subtotal t67.5{t6 167.606
Amortização acumulada (29.800) (29.800)
Total Intansível Líquido 137.806 137.806

Descricão 3lt12t2{t 3Ut2n9
INSS a recolher 2.02q 2.038
FGTS a recolher 498 476
PI§ sobre folha 63 59
IRRF a recolher 101 28
Provisão férias 6.775 t2.t3s
Total 9.466 14.736

l0



INSTITUTO HORAS DA YIDA

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis dos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019.

Em reais.

8. OBRIGAÇÔES TRTBUTT{ RTAS

9. PATRTMÔNIO LÍQUDO

Apresentado e constituído pelc patrimônio social inicial acrescido por valores atualizados dos
Superávits obtidos ou reduzido dos Déficits, ajustes e doações ocorridos anuahnente, totalizando um
patrimônio líquido de R$ 440.961em 31 de dezembro de2020.

10. §EGI]ROS

Devido ao baixo risco e pelo fato da entidade estar no início de suas operações não há apólice para
cobertura para os bens patrimoniais, tais como: móveis e utensílios, máquinas e equipamentos,
computadores, etc.

1I. RECURSOS

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com seu
Estatuto Social, demonstrados pelas despesas (custeio) e investimeatos patrimoniais.

12. RECEITÀS E DESPESAS

As receitas e despesas da entidade são registradas afiavés de comprovantes de rwebimentos, entre eles,
avisos bancários, natas fiscais, recibos, contratos e em conformidade com as exigências legais e fiscais.

13. DOAÇOE§ RECEBTDÂS

As seguintes doações f,oram recebidas durante o período:

14. SERVrÇOS VOLUNTARIOS

Atendendo a Resolução CFC No 1.4A9, de 21 de Setembro de 2A12 aprovando a NBC ITG 2002 -
Entidade sem Finalidade de Lucros, onde interpreta que ô trabalho voluntário deve ser reconhecido pelo
valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, foram levantados
os kabalhos voluntários tomados pelo Instituto Horas da Vida. 0 montante foi apurado com base nos

Descricão 3ut2na 3t/12fig
CRF arecolher 1.009

ISS retido a recolher t69 t90
INSS retido a recolher 44
Outras obrisações 540
Total 1.718 234

Descricão 3ut2t2a 3ut2í19
Doacões Pessoa Física 255.142 t29.792
Doacões Pessoa Jurídica 495.931 928.498
Recursos oara oroietos 795.887
Total 1.546.960 1.058.290

l1



INSTITUTO HORAS DA VIDA
Notas explicativas da administração às demonstrações contiábeis dos exercícios

findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019.
Em reais.

apontamentos de presença das horas de reuniões e participações de eventos da Governança (Conselhos
de Administração e Fiscal). No exercício de 2A20, foi estimado R$ 792.636 em trabalho voluntário.
Como o Instituto Horas da Vida viabiliza apenas a aproximação entre profissionais e empresas e pessoa
de baixa renda, os valores das horas dos profissionais, os produtos e os serviços doados não estão
incluídos no valor de trabalho voluntrário acima. Tal valor de Capital Social criado aparecerá somente no
Relatório de Atividades do Instituto.

15. DESPESAS ADMINI§TRATIVAS

Descrição 3ut2t20 31fizfig
Aluzuel 36.353 53.689
Manutenção 1.000 1.367
Consumo 75.339 15.903
Comunicação 8.978 13.789
Total 121.670 84.748

16. DE§PE§AS COM §ER\rIÇOS PRESTÀDOS cERAr§

17. DESPESÂS DWER§AS

+.{< * *8 * * r.(** {.* * * *** + * **+* {c * *

I)escrição 3t/12t20 3ut2n9
Serviços prestados - PJ 531.31 1 342396
Serviços prestados - PF 4.024
Apoio administrativo 463.852 425.583
Total 995.163 732.003

Descrieão 3ut2t2$ 3ut2a9
Cursos e treinamentos 3.536 84.108
Condução / estacionamento 5.992 4.310
Correios / cartório 4.829 t.964
Auúncios / Publicações 96.990
Desoesas com reembolso r0.641 6.761
Doaloes 140.036
Outras despesas 64.882 55.416
Total 326.9A6 152-559
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