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RELÂTORIO DOS ATII}ITORES INI}EPEIYDENTES SOBRE AS
DnMoNsrnaçôns coNrÁBnrs

À Diretoria do
Instituto Horas da Vida
São Paulo - SP

Opinião

Examinamos as demonstrações contabeis do Instituto Horas da Vida, que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 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 coffespondentes notas explicativas, incluindo o
resumo das principais políticas conüábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contiábeis acima referidas apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Horas da
Vida em 31 de dezembro de2Al9, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa
para o exercício findo nessa data" de acordo com as práticas contabeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as noÍmas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais norÍnas, estâo descritas na
seção a seguir, intitulada o'Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis". Somos independentes em relação ao Instituto Horas da Vida, de acordo com os
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas
noflnas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as
demais responsabilidades éticas de acordo com essas nofinas. Acreditamos que a evidência de
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros assuntos

I)emonstração do valor adicionado

Examinamos, também, a demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2019 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, esta
adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação as

demonstrações conüibeis tomadas em conjunto.
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Responsabilidade da administração pelas demonstrações contábeis

A administação é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contríbeis de acordo com as práticas contiíbeis adotadas no Brasil e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contríbeis
liwes de distorção relevante, independenternente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administação é responsável pela avaliaçáa da
capacidade de a Entidade continuar operândo, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a suÍI continuidade operacional e o uso dessa base contabil na elaboração
das demonstrações contiíbeis, a não ser que a administração pretenda liquidar o Instituto
Horas da Vida, ou cessar suzts operações, ou não tenha nenhuma altemativa realista para
evitar o enceffamento das operações.

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

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoétvel de que as demonstrações contabeis, tomadas
em conjunto, estâlo liwes de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
eÍro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança ruzoável é um alto
nível de segurança" mas, não, uma garantia de que a auditoria rcalizada de acordo com as

noflnas 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 razaâvel, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas
referidas demonstrações contabeis.

Como parte da auditoria realizad4 de acordo, com as noflnas brasileiras e intemacionais de
auditoria, oxercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso:

o Iderúificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro, 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, já que a
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão
ou representações falsas intencionais.

o Obtemos entendimento dos controles internos relevantes paÍa a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados as circunstâncias, mas nâr com o objetivo de
expressarmos opiniâo sobre a eficácia dos controles internos do Instituto Horas da Vida.
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Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e arazoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas diwlgações 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 relevants 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 divulgações nas demonstrações contabeis ou incluir
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
estão flrndamentadas nas eüdências de auditoria obtidas aÍé adatade nosso relatório. Todavia
eventos ou condições futuras podem levar o Insütuto Horas da Vida, a não mais se manter
em eontinuidade operacional.

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

Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração 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.

Cokinos & Associados - Auditores Independentes CRC zSP 15.75310-0
Olivier Yon Legrand CRC 1SP2735601ü-4
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INSTITUTO HORAS DA VIDA

Balanço Patrimonial
Exercícios findos em 31 de dezembro de
Em reais

ATIVO

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa

Adiantamentos

Outros créditos

Não Circulante

lmobilizado

lntangível

TOTAT DOATIVO

PASSIVO

Circulante

Fornecedores

0brigações socias e trabalhistas
Obrigações tributárias
Outras obrigações

Patrimônio social

TOTAT DO PASSIVO

NE 2019 2018

273.381

237.657

33.161

2.s63

140.348

2.542
137.806

130.601

129.445

500

656

145.410

4.625
140.786

4t3.729 276.4t2

2019 2018

20,731

1.7t3
L4.736

234
4.048

392.998

18.260

804
12.977

431
4.448

257.752

413.729 276.OL2

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis



INSTITUTO HORAS DA VIDA
Demonstração de Resultados

Exercícios findos em 31 de dezembro de
Em reais

Receitas

Receita de Doações

Prestação de Serviços

Voluntariado

Despesas operacionais

Despesas Administrativas
Despesas com Funcionários

Despesas com Serviços Prestados Gerais

Despesas Diversas

Despesas com Representação

Depreciação

Despesas Tributárias

Receitas Financeiras

Despesas Financeiras

Resultado financeiro, liquido

Voluntariado

SUPERÁV|T {DÉFrCtr) DO EXERCíCIO

NE 20L9 2018

15

16

t7

1.636.465

1.0s8.290

24A.225

337.950

1.163.162

84.748
L8A.773

732.003

160.576

s.062

{ó.832}
6.939

LO7

337.950

t.L57.570

498.634

339.482
3L9.454

910.263

74,580
122.332

609.630

85,608
10.019

8.094

(20r )

s.504

5.303

319.454

135.246 (77.4s0)

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis



INSTITUTO HORAS DAVIDA
Demonstração das Mutações do Património Líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de
Em reais

No início do exercício

Ajustes do exercício anterior

Superávit (déficit) do exercício

No final do exercício

2019

257.752

13s.246

334.464

738

{77.4sO1

392.998 257.752

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis



INSTITUTO HORAS DAVIDA
CNPJ - í9.030.4120001-00

DEiltoNSTRAçÃo oo FLUxo DE cArxA
{em rcáb)

$11a2019 31t1212018

ATIVIDADES OPERACIONAIS

SuperaviUdeficit líquido
Depreciaçâo / Amoúização
Ajustes exercícios anteriores

Variações no capital circulante

Adiantamentos
Outros créditos
Despesas Antecipadas
Fornecedores
Obrigaçôes Sociais e Trabalhistas
Encargos tributários
Oufas obrigaçÕes

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Saídas
Aquisiçôes de bens no imobilizado ao custo

Caixa líquido consumido nas aüvidades de investimento

ATIVIDADES DE FINANCIAHENTO

Caixa líguido usado nas atividades de financiamento

Variação de caixa e equivalente de caixa

Saldo de Disponíbilidades no início do exercício
Saldo de Disponibilidades no final do exercício

Variação ds caixa e equivalente de caixa

As notas àplicativas são parte intêgrante destas demonstrâ@s contabeis

135.246
5.062

(32.661)
305

(2.212)
909

1.759
(1e7)

(77.450)
8.094

738

49.500
10.557

95
1.727

(2.521)
13

tssol

108.212

129.M5
237.657

108.212

(5e6)

-

(e.&43)

13S.288
129.M5

(e.843)



INSTITUTO HORAS DAVIDA
Demonstração do Valor Adicionado

Exercícios findos em 31 de dezembro de

Em reais

2019 2018

1 RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS

Doações / Receitas

2 TNSUMOS ADQUIRTDOS DE TERCETROS

Serviço de terceiros, reembolsos, projetos e outros

3 VALORADTCTONADO BRUTO ( 1- 2 )

4 RETENçôES

Depreciação/Amortização

5 VALOR ADTCTONADO IíQUTDO PRODUZTDO PELA ENTTDADE ( 3 - 4l

6 VATOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA

Receitas financeiras

7 VAI.OR ADICIONADO TOTALA DISTRIBUIR

I DISTR|BUTçÃO DO VALOR ADTCTONADO

Despesas com Pessoal

Remuneração Direta

Benefícios

FGTS

lmpostos, taxas e contribuições

Despesas financeiras

Superávit (Déficit) do período

1.298.515

1.298.515

977.t27
977.327

321.188

5.062

5.062

?L6.L26

6.832

6.832

322.958

322.958

L8A.773

103.399

66.213

1L.161

6.939

135.246

838.117
838.117

779.837

779.837

58.280

8.094

8.094

50.185

201
20L

s0.385

s0.386

122.331.

74.764
4t.754
5.813

5.504

l77. s0l

As notas explicativas são partes integrantes destas demonstrações contábeis



INSTITUTO HORAS DA YIDA

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis dos exercícios
Findos em 3l de dezembro de 2019 e de 2018.

Em reais.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Instituto Horas da Vida fundado em 25 de setembro de 2013 é uma associação civil que tem por
finalidade promover a inclusão social, propiciando que profissionais e empresas da ánea 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 examss gratuitos naáxeada Saúde e Educação.

2. APRESENTÀÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBErS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com âs práticas contrâbeis adotadas no Brasil,
incluindo os Pronunciamentos, nas orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Conüíbeis - CPC e a legislação específica aplicável, e em especial pela Resolução no

l.4AYl2, que aprovou a Norma ITG 2002 relativa a Entidades sem Finalidade de Lucros, e que todas as

inforrnações relevantes proprias das demonstrações contábeis, e somente elas, est?io sendo evidenciadas,
e que correspondem as utilizadas por ela na sua gestão. A autorização para a emissão destas
demonstrações contábeis foi concedida pela Administração em 09 de abril de2020.

3. RESTJMO DAS PRINCIPflS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1. Base de preparação e apresentação - As demonstrações contiâbeis foram elaboradas e estão sendo
apresentadas como mencionado acima em conforrnidade çom a ITG 2A02 e a NBC TG 1000 que requer
o uso de cerias estimativas contabeis e também o exercício de julgamento por parte da administração no
processo de aplicação das políticas contábeis, não havendo, todavia, áreas ou situações de maior
complexidade que requeiram maior nível de julgamento ou estimativas significativas para as

demonstrações contábeis.

3.2. §umário das principais práticas conúábeis adotadas - As principais práticas contabeis adotadas
pela Associação estão definidas abaixo e foram aplicadas de modo consistente nos períodos
apresentados.

a) Moeda funcional e moeda de apresentaçÍio: As demonsfrações contrábeis estão sendo
apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Associação e, sua moeda de apresentação.

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

c) Caixa e equivalentes de caixa: incluem dinheiro em caixq saldos em contas banciárias e

aplicações Íinanceiras. Os saldos de aplicações financeiras de liquidez imediatao em banco de
primeira linha, estão demonstrados ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até as datas
dos balanços;

d) Ativo circulante e nâo circulanter Registrados pelo valor de realização, acrescido dos
rendimentos incorridos ate a data do balanço quando aplicável;

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

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



INSTITUTO HORAS DA VIDA
Notas explicativas da administração as demonstrações contabeis dos exercícios

Findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018.
Em reais-

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

h) Uso de estimaüva: A preparação das demonstrações 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 EQUrVÀLENTE§ DE CAIXÀ

Estão representadas substancialmente a saldos em caix4 contas bancárias, poupança e aplicações
financeiras de curto prazo em fundos de investimentos assim distribuídos:

Descrição 3tÍt2t19 31n2n8
Caixa e Bancos - conta movimento 237.657 129.445
Total Caixa e Eouivalentes de Caixa 237.657 129.44s

S.IMOBILIZADO

6.INTÂNGÍVSL

7. OBRTGAÇÕE§ SOCIAIS E TRABALIIISTAS

Descrição

Taxas
anuais de
depreciaç

ão

3ut2n9 3ut2n8

Equipamentos de informática 20o/o 10.870 10.870
Subtotal 10.870 10.870
Deoreciacão acumulada (8.328) 6.2451
Total imobilizado líouido 2.542 4.625

Descrição 3ut2n9 3u12ft8
Software 29.800 29.800
Pesquisa e Desenvolvimento 137.210 137.210
Marcas e Patentes s96 596
Subtotal 167.606 167.606
Amortização acumulada í29.800) Q6.820\
Total IntansÍvel Lío uido 137.806 14§.786

Descrição 31fizfig 3u12ft8,
INSS a recolher 2.A38 1.967
FGTS a recolher 476 666
PIS sobre folha 59 42
IRRF a recolher 28 111
Provisão ferias 12.135 10.191
Total 14.736 12.977

l0



INSTITUTO HORAS DA VIDA

Notas explicativas da administração às demonstrações contríbeis dos exercícios
Findos em 31 de dezembro de2019 e de 2018.

Em reais.

8. OBRTGAÇÕES TRTBUTÁRrAS

9. PATRTMÔXIO LÍQUTDO

Apresentado e constituído pelo patrimônio social inicial acrescido por valores atualizados dos
Superávits obtidos ou reduzido dos Déficits, ajustes e doações ocorridos anualmente, totalizando um
patrimônio líquido de R$ 392.998 em 31 de dezembro de2019.

10. SEGUROS

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

11. RECUR§O§

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

12. RECEITAS E DESPESAS

As receitas e despesas da entidade sâo registradas através de comprovantes de recebimentos, entre eles,
avisos bancários, notas fiscais, recibos, contratos e em confonnidade com as exigências legais e fiscais.

13. DOAÇÕES RECEBTDAS

As seguintes doações forarn recebidas durante o período:

14. SERYIÇO§ VOLUNTÁRIOS

Atendendo a Resolugão CFC N' 1.4A9, de 21 de Setembro de 2012 aprovando a NBC ITG 20A2 -
Entidade sem Finalidade de Lucros, onde interpreta que o trabalho voluntário deve ser reconhecido pelo
valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, foram levantados
os trabalhos voluntarios tomados pelo Instituto Horas da Vida. O montante foi apurado com base nos

ll

Descrieão 3ut2n9 3Ut2/18
ISS a recolher 20 19

IRPJ a recolher 350
ISS retido a reclher t70 47
INSS retido a recolher 44 15

Total 234 431

Descrição 3u12fl9 3u12fi8
Doacões Pessoa Física 129.792 66.092
Doacões Associados 600
Doações Pessoa Jurídica 928.498 431.942
Total 1.0§8.290 498.634



IN§TITUTO HORAS DA VIDA

Notas explicativas da administração às demonstrações contabeis dos exercícios
Findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018.

Em reais.

apontamentos de presença das horas de reuniões e participações de eventos da Governança (Conselhos
de Administração e Fiscal). No exercício de 2019, foi estimado R$ 337.950 em trabalho voluntrário.
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 trúalho voluntrário acima. Tal valor de Capital Social criado aparecená somente no
Relatório de Atividades do Instituto.

15. DESPESA§ ÂDMINISTRATTVAS

16. DESPE§AS COM §ERYIÇOS PRESTÁDOS GERAIS

17. DESPESAS DTYER§AS

*** ***** *********t****** *:Ê

Descrição 3u12Í19 3Ut2n8
Alusuel 53.689 50.832
Manutenção t.367 838
Consumo 15.903 11.816
Comunicacão 13.789 11.094
Total 84.748 74.580

Descrição 3u12fi9 3u12n8
Serviços prestados - PJ 302.396 t16.265
Servicos orestados - PF 4.024 5.614
Anoio administrativo 425.583 487.752
Total 732.003 609.ó30

Descricão 31112t19 3yt2lt8
Cursos e treinamentos 84, l 08 52.883
Conducão / estacionamento 4.310 1.818
Correios / cartório 1.964 ?..660
Anúncios / Publicacões 390
Despesas com reembolso 6.761 n.244
Outras despesas 63.433 t7.617
Total 160.576 85.608

t2


