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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
Aos
Conselheiros e Administradores do
Instituto Superação – Formação pelo esporte
São Paulo – SP
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis do Instituto Superação – Formação pelo esporte
(“Entidade”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 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,
incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Superação – Formação pelo
esporte em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para
o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às
Entidades sem fins lucrativos (ITG 2002 - R1).
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 a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. 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.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias
empresas (NBC TG 1000) e Entidades sem fins lucrativos (ITG 2002 (R1)) e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
contábeis, 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 contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em
conjunto, estão livres 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 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 contábeis.
BDO RCS Auditores Associados Ltda., uma empresa brasileira da sociedade simples, é membro da BDO Internacional Limited, uma companhia limitada por garantia do
Reino Unido, e faz parte da rede internacional BDO de firmas-membro independentes. BDO é nome comercial para a rede BDO e cada uma das firmas da BDO.
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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 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;



Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos 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 concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações contábeis 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 a Entidade a não mais
se manter em continuidade operacional;



Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive
as divulgações e se as demonstrações contábeis 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.
São Paulo, 17 de maio de 2022.

BDO RCS Auditores Associados Ltda.
CRC 2 SP 015165/0-8
Carlos Aragaki
Contador CRC 1 SP 132091/O-1
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INSTITUTO SUPERAÇÃO – FORMAÇÃO PELO ESPORTE
CNPJ : 13.914.561/0001-48

Balanço patrimonial - ativo
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)
Ativo
Nota
Explicativa
Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Recursos Provisionados de Projetos Incentivados
Adiantamentos a Terceiros
Total do circulante
Não circulante
Imobilizados Recursos Próprios
Imobilizados de Projetos Incentivados
Total do não circulante
Total do ativo

31/12/2021

31/12/2020

4
5

242.528
5.173.737
1.080
5.417.345

525.586
2.290.323
513
2.816.422

6
6

5.556
1.955
7.511

6.986
2.606
9.592

5.424.856

2.826.014

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

Roberto Saddy Chade
CPF : 153.585.888-50
Presidente

David Coppola
CRC: 1SP 167.760/O-7
Contador
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INSTITUTO SUPERAÇÃO – FORMAÇÃO PELO ESPORTE
CNPJ : 13.914.561/0001-48

Balanço patrimonial – passivo e patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)
Passivo e patrimônio líquido
Nota Explicativa
Circulante
Fornecedores
Salários e Encargos Sociais
Provisão de Férias e Encargos Sociais
Obrigações Fiscais
Recursos provisionados de projetos incentivados
Total do circulante

7
8
9
10
11

Total do passivo
Patrimônio líquido
Patrimônio Social
Total do patrimônio líquido

13

Total passivo + patrimônio liquido

31/12/2021

31/12/2020

55.320
22.459
15.481
62
5.175.691
5.269.013

66.633
10.796
14.013
72
2.292.928
2.384.442

5.269.013

2.384.442

155.843
155.843

441.572
441.572

5.424.856

2.826.014

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

Roberto Saddy Chade
CPF : 153.585.888-50
Presidente

David Coppola
CRC: 1SP 167.760/O-7
Contador
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INSTITUTO SUPERAÇÃO – FORMAÇÃO PELO ESPORTE
CNPJ : 13.914.561/0001-48

Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)
Nota Explicativa
Receitas com restrição
Doação
Receitas com trabalho voluntário
Total da receita com restrição

31/12/2021

31/12/2020

918.753
30.000
948.753

1.969.563
20.800
1.990.363

(651)
(81)
(5.345)
(7.085)
(667.948)
(30.000)
(135.581)
(19.827)
(800)
(9.027)
(1.460)
(1.192)
(11.579)

(606)
(280)
(655)
(21.382)
(16.870)
(20.603)
(306.323)
(20.800)
(23.562)
(9.268)
(1.992)
-

(1.477)
(892.053)

(422.341)

72.088
(11.940)
60.148

6.837
(1.854)
4.982

(116.848)

(1.573.004)

-

-

Receitas sem restrição
Receita de Doações

612.759

1.344.335

Deduções da receita sem restrição
Impostos Sobre a Receita

(27.659)

(46.789)

(709.657)

(518.562)

Déficit/Superavit líquido sem restrição

(124.557)

778.984

Despesas sem restrição
Despesas com Pessoal
Serviços de Terceiros
Despesas Administrativas
Despesas Tributárias
Total da despesa sem restrição

(98.919)
(44.267)
(18.956)
(189)
(162.331)

(139.621)
(285.598)
(48.371)
(1.769)
(475.359)

1.159

(237)

Déficit/Superavit sem restrição

(285.729)

303.388

Déficit/Superavit do período

(285.729)

303.388

Despesas com restrição
Depreciação
Enfermagem
Gráfica
Hospedagem
Lanches e Refeições
Locações
Materiais esportivos
Serviços de Terceiros
Despesas com trabalho voluntário
Serviços de Instrução
Uniformes
Viagens
Ajuda de Custo
Alimentação
Internet
Material de Escritório
Vale transporte
Outras Despesas (Correio/Estacionamento/Táxi/Consumo/Copa e
cozinha/Resíduo projeto)
Total da despesa com restrição
Resultado financeiro líquido com restrição
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Total resultado financeiro líquido com restrição
Transferência do resultado do exercício com restrição
Superavit com restrição

Custo operacional sem restrição
Custos com Atendimento Direto

14

Resultado financeiro líquido sem restrição

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

Roberto Saddy Chade
CPF : 153.585.888-50
Presidente

David Coppola
CRC: 1SP 167.760/O-7
Contador
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INSTITUTO SUPERAÇÃO – FORMAÇÃO PELO ESPORTE
CNPJ : 13.914.561/0001-48

Demonstrações do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)
2021
(285.729)

Déficit/Superavit do exercício
Outros resultados abrangentes

(285.729)

Total do resultado abrangente

2020
303.388
303.388

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Roberto Saddy Chade
CPF : 153.585.888-50
Presidente

David Coppola
CRC: 1SP 167.760/O-7
Contador
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INSTITUTO SUPERAÇÃO – FORMAÇÃO PELO ESPORTE
CNPJ : 13.914.561/0001-48

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
(Em Reais)
Patrimônio social
138.184

Saldos em 31/12/2019
Superavit do Período
Transferência para o Patrimônio Social
Saldos em 31/12/2020
Déficit do Período
Transferência para o Patrimônio Social

-

Total
138.184

-

303.388

303.388

303.388

(303.388)

-

441.572

-

441.572

-

(285.729)

(285.729)

(285.729)

285.729
-

-

155.843

Saldos em 31/12/2021

Superavit do período

155.843

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Roberto Saddy Chade
CPF : 153.585.888-50
Presidente

David Coppola
CRC: 1SP 167.760/O-7
Contador
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INSTITUTO SUPERAÇÃO – FORMAÇÃO PELO ESPORTE
CNPJ : 13.914.561/0001-48

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)
31/12/2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Déficit/Superavit Do Período
Depreciação
Déficit/Superavit do período ajustado

31/12/2020

(285.729)
2.081
(283.648)

303.388
672
304.060

(2.883.414)
(567)

(1.569.363)
1.487

(11.313)
11.663
1.468
(10)
2.882.763
283.058

51.742
6.805
12.037
(1.138)
1.571.969
377.600

-

(10.264)
(10.264)

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

283.058

367.335

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

525.586
242.528

158.251
525.586

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

283.058

367.335

(Diminuição)/aumento líquido das contas do ativo
Recursos Provisionados de Projetos Incentivados
Adiantamentos a Terceiros
Aumento líquido/(diminuição) das contas do passivo
Fornecedores
Salários e Encargos Sociais
Provisão de Férias e Encargos Sociais
Obrigações Fiscais
Recursos provisionados de projetos incentivados
Fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades com investimentos
Adições ao Ativo Imobilizado
Fluxo de caixa aplicado nas atividades sociais

As notas explicativas são parte integrante das demostrações contábeis.

Roberto Saddy Chade
CPF : 153.585.888-50
Presidente

David Coppola
CRC: 1SP 167.760/O-7
Contador
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INSTITUTO SUPERAÇÃO – FORMAÇÃO PELO ESPORTE
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Períodos findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)
1.

Contexto operacional
O Instituto Superação – Formação pelo esporte, Pessoa Jurídica de Direito
Privado sem fins econômicos, é uma entidade apolítica, sem distinção de
raça, cor ou credo, que tem por finalidade; (i) dirigir, difundir e incentivar a
prática de diversas modalidades esportivas e de todas as suas derivações e
categorias no âmbito escolar, no Brasil e/ou no exterior; (ii) administrar,
assessorar, orientar, supervisionar, regulamentar e coordenar à prática de
diversas modalidades esportivas nas escolas públicas e privadas,
aperfeiçoamento e intensificando sua prática; (iii) regulamentar, organizar,
orientar, fiscalizar, promover, apoiar, dirigir, controlar ou participar, no Brasil
ou no exterior, de campeonatos, festivais, torneios, demonstrações,
simpósios, congressos, conferências, reuniões, cursos, escolinhas, estágios,
em qualquer caso, próprios ou de terceiros, e demais atividades relacionadas,
direta ou indiretamente, à prática de esportes
As contribuições recebidas, bem como o eventual superávit de suas
operações, não estão sujeitas à tributação do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, conforme legislação
em vigor aplicável às associações sem fins econômicos.
O Instituto Superação, que tem como missão contribuir com o
desenvolvimento de competências socio-emocionais de crianças e
adolescentes, por meio da integração entre a educação e o esporte. Trata-se
de uma organização não governamental que visa contribuir e fazer a diferença
na vida de crianças e adolescentes da rede pública de ensino, por meio da
educação e do esporte.
Para garantir a qualidade da prática esportiva e alcançar o impacto que
desejamos, seu programa de esporte nas escolas atua em dois pilares:
Desenvolvimento e Competitivo, ambos alicerçados na formação de
treinadores e no sistema de monitoramento e avaliação.
Apesar de iniciar o ano de 2021 ainda com a Pandemia de Covid-19 em alta e
as atividades acontecendo de forma on-line, o Instituto Superação iniciou o
ano de 2021 expandindo o número de escolas contempladas no Pilar
Desenvolvimento de 26 para 30 escolas, além da contratação da coordenadora
pedagógica. A pandemia da COVID-19 impactou diretamente a organização,
levando à suspensão de todas as atividades presenciais a partir de março/2020
até julho/2021, quando as atividades presenciais com as crianças e os
adolescentes puderam começar a ser retomadas.
Ao longo do período de pandemia, o Instituto adaptou suas atividades ao meio
online, realizando formações, treinos com alunos, “lives”, entre outras
atividades. Desta forma, foram realizadas atividades à distância tanto com
professores quanto com alunos, mantendo-os engajados e motivados ao longo
do ano.
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INSTITUTO SUPERAÇÃO – FORMAÇÃO PELO ESPORTE
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Períodos findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)
A capacidade de captação de recursos incentivados do Instituto Superação
vêm aumentando significativamente ao longo dos últimos 3 anos, como
resultado de ações intencionais de mobilização de novos parceiros e também
ações para fidelizar os antigos parceiros.
2.

Apresentação das demonstrações contábeis
As demonstrações financeiras do Instituto, aprovadas pela administração em
10 de março de 2022 foram elaboradas de acordo com as Normas Brasileiras
de Contabilidade, consubstanciadas nos pronunciamentos técnicos do Comitê
de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e nas disposições aplicáveis às
instituições sem fins lucrativos, ITG 2002 – “Entidade sem finalidade de
Lucros” e NBC TG 1000 – “Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas”,
expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
As demonstrações contábeis são apresentadas destacando os ativos e passivos
relacionados com Convênios e Recursos Próprios.
A elaboração das demonstrações contábeis requer a utilização de estimativas
para o reconhecimento de certos ativos, passivos e outras transações. As
demonstrações contábeis do Instituto incluem, portanto, estimativas
referentes à seleção de vidas úteis do ativo imobilizado, provisões necessárias
para a realização de ativos e para passivos contingentes e outros similares. Os
resultados reais podem apresentar variações em relação às referidas
estimativas.

3.

Principais práticas contábeis
a) Moeda funcional
A moeda funcional do Instituto é o real, mesma moeda de preparação e
apresentação das demonstrações contábeis.
b) Caixa e equivalentes de Caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos
bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco
insignificante de mudança de valor.
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INSTITUTO SUPERAÇÃO – FORMAÇÃO PELO ESPORTE
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Períodos findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)
c) Instrumentos financeiros
O ativo circulante e outros ativos não circulantes são apresentados ao
valor de custo amortizado. Os ativos financeiros da Entidade incluem
caixa e equivalentes de caixa, outros ativos circulantes e outras contas a
receber. O Instituto não possui operações com instrumentos financeiros
não refletidos nas demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2021 e
(i). Ativos financeiros não derivativos
A Associação reconhece os ativos financeiros inicialmente na data em que
foram originados. Todos os outros ativos financeiros são reconhecidos
inicialmente na data da negociação na qual a Associação se torna uma das
partes das disposições contratuais do instrumento.
A Associação não reconhece um ativo financeiro quando os direitos
contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram ou quando se transfere os
direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo
financeiro em uma transação na qual essencialmente todos os riscos e
benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Eventual
participação que seja criada ou retida pela Associação nos ativos
financeiros é reconhecida como um ativo ou passivo individual.
Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é
apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a
Associação tem o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção
de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e quitar o passivo
simultaneamente.
(ii). Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do
resultado
Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado
caso seja classificado como mantido para negociação e seja designado
como tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são
designados pelo valor justo por meio do resultado se a Associação gerencia
tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseada em seus
valores justos de acordo com a gestão de riscos documentada e a
estratégia de investimentos da Associação. Os custos da transação, após o
reconhecimento inicial, são reconhecidos no resultado como incorridos.
Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são
medidos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos são
reconhecidas no resultado do exercício.
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INSTITUTO SUPERAÇÃO – FORMAÇÃO PELO ESPORTE
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Períodos findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)
Custo amortizado
Ativos financeiros classificados como custo amortizado são ativos
financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no
mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo
acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis.
Após o reconhecimento inicial, são medidos pelo custo amortizado por
meio do método dos juros efetivos, deduzido de qualquer perda por
redução ao valor recuperável.
Caixa e equivalente de caixa
Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos
financeiros com vencimento original de três meses ou menos a partir da
data da contratação os quais são sujeitos a um risco insignificante de
alteração no valor e são utilizados na gestão das obrigações de curto
prazo.
Recursos vinculados a projetos de lei de incentivo ao esporte
Recursos vinculados a projetos representam os saldos líquidos de
recebimentos em bancos conta movimento, valores a receber, aplicações
financeiras que possuem utilização restrita, subtraindo os subsídios
governamentais e parcerias.
(iii). Passivos financeiros não derivativos
A Entidade reconhece os passivos financeiros não derivativos inicialmente
na data em que são originados. Todos os outros passivos financeiros são
reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Associação se
torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Associação
baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais
retiradas, canceladas ou vencidas.
Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo
acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o
reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo
amortizado por meio do método dos juros efetivos.
d) Imobilizado
O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação
acumulada.
A depreciação é calculada usando o método linear para alocar seus custos
aos seus valores residuais durante a vida útil estimada.
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e) Provisão de Férias e Encargos
Constituída com base na remuneração de cada empregado e no período
aquisitivo incorrido até a data do balanço, incluindo encargos sociais
correspondentes.
f)

Recursos oriundos de Projetos
Recebimento dos recursos: quando ocorre o recebimento de recursos é
reconhecido o débito de caixa e equivalentes de caixa em contrapartida à
conta de obrigações para projetos não realizados nos passivos circulante e
não circulante.
Consumo como despesa: quando ocorrem os gastos com os projetos, são
reconhecidas as despesas correspondentes, em contrapartida de
obrigações para projetos não realizados nos passivos circulante e não
circulante.

g) Demais ativos e passivos
Apresentado ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando
aplicável, as variações monetárias ou cambiais. Os ativos realizáveis e
passivos exigíveis até o prazo de um ano foram classificados como
circulantes.
h) Apuração do resultado
As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime da
competência.
4.

Caixa e equivalentes de caixa
Bancos Conta Movimento
Caixa Econômica Federal - AG: 0254 C/C: 2192-6
Aplicação Financeira
Caixa FIC Giro MPE RF REF DI LP - 0254 – 5948(*)
Total

2021

2020
1.668

-

240.860
242.528

525.586
525.586

(*) Estas são aplicações financeiras de lalocadas em Certificado de Depósito Bancário
(“CDB”) de instituições financeiras de primeira linha com o rendimento que acompanha a
taxa interbancária Certificado de Depósito Interbancário (CDI). A taxa de rendimento
médio no ano de 2020 foi de 1,20.
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5.

Recursos provisionados de projetos incentivados
Os valores recebidos e ainda não empenhados em projetos ficam registrados
na Rubrica “Recursos vinculados a projetos”, em contrapartida a obrigações
para projetos não realizados no passivo circulante. O Instituto mantém os
recursos recebidos aplicados financeiramente.
Ao longo do ano de 2021 o Projeto Formação pelo Esporte - Pilar
Desenvolvimento III esteve em execução, tendo início em Abril/2021, com
previsão de execução por 24 meses.
2021

Bancos Recursos vinculados de projetos
Banco do Brasil 48.746-5
Banco do Brasil 50.541-2
Banco do Brasil 50.544-7
Banco do Brasil 51.509-4
Banco do Brasil 55.151-1
Banco do Brasil 55.768-4
Banco do Brasil 51.507-8
Total
Aplic. financeiras recursos vinc. de projetos(*)

2020
-

10.000
-

-

10.000

5.173.737

2.280.323

(*) Estas são aplicações financeiras de liquidez diárias alocadas em Certificado de Depósito
Bancário (“CDB”) de instituições financeiras de primeira linha com o rendimento que
acompanha a taxa interbancária Certificado de Depósito Interbancário (CDI). A taxa de
rendimento médio no ano de 2021 foi de 0,19%.

6.

Imobilizado
Descrição
Imobilizado recursos proprios
Equipamento de informática
Total

7.

Saldo em
2020

Adições

Saldo em
2021

Baixas

7.053
7.053

-

-

7.053
7.053

(-) Depreciação
Saldo contábil

(67)
6.986

(1.430)
(1.430)

-

(1.497)
5.556

Imobilizado recursos vinculados
Equipamento de informática
Total

3.211
3.211

-

-

3.211
3.211

(-) Depreciação
Saldo Contábil

(605)
2.606

(651)
(651)

-

(1.256)
1.955

Fornecedores
Descrição
Fornecedores de Serviços
Total

2021
55.320
55.320

2020

66.633
66.633
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8.

Salários e encargos sociais
Descrição
Salários a pagar
FGTS
INSS
IRRF S/Folha de pagamento
PIS S/Folha de pagamento
Total

9.

2021
11.462
1.518
5.444
3.845
190
22.459

2020
5.127
790
2.544
2.236
99
10.796

Provisão de férias e encargos Sociais
Descrição
Provisão de férias e encargos sociais
Total

2021
15.481
15.481

2020
14.013
14.013

2021

2020

10. Obrigações fiscais
Descrição
IRRF S/serviços PJ
PCC S/serviços PJ
Total

15
47
62

17
54
72

De acordo com a Lei N° 10.705, de 28 de dezembro de 2020, as contribuições
recebidas acima de R$ 72.725,00 de um mesmo contribuinte durante o ano
terão incidência de 4% a recolher referente ao Imposto de Transmissão Causa
Mortis e Doação (ITCMD). No exercício de 2021, o Instituto fez todos os
recolhimentos devidos de ITCMD, no valor de R$ 27.659, sendo que em 2020 o
valor recolhido foi de R$ 46.789.
11. Recursos provisionados de projetos incentivados
Os projetos Pilar Desenvolvimento têm como objetivo auxiliar na formação de
profissionais de educação física da rede pública de ensino brasileira, por meio
da modalidade basquetebol, usando-a como ferramenta para o
desenvolvimento de habilidades socio-emocionais e valores chaves para a
vida.
O Instituto quer garantir o direito à prática esportiva saudável e positiva, que
promova o desenvolvimento esportivo e socio-emocional dos nossos alunosatletas, formando e fortalecendo professores da rede pública de ensino. No
Instituto Superação, crianças e adolescentes praticam esporte sob a
orientação de profissionais qualificados com o método DNA Superação, que
ensinam e aperfeiçoam as habilidades esportivas, ao mesmo tempo que
educam com valores, formando pessoas exemplares, dentro e fora das
quadras.
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Para sustentar as ações do programa Pilar Desenvolvimento, temos projetos
via Lei de Incentivo Federal ao Esporte. Em abril de 2021 iniciamos o projeto
Formação pelo esporte - Pilar Desenvolvimento III, projeto de continuidade do
projeto Formação pelo esporte - Pilar Desenvolvimento II, executado em 2020.
Projeto formação pelo esporte
Saldo recursos anteriores
Receitas
Despesas Administrativas
Despesas Tributárias
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Recursos Gerados
Total

2021

2020

2.292.928
918.753
(862.053)
72.088
(11.940)
2.765.915
5.175.691

720.959
396.560
(401.542)
6.837
(1.854)
1.571.969
2.292.928

12. Provisão para contingências
A Organização no curso normal de suas atividades está sujeita a processos
judiciais de naturezas tributária, trabalhista e previdenciário, cível e
ambiental. A Administração apoiada na opinião de seus assessores legais e,
quando aplicável, fundamentada em pareceres específicos emitidos por
especialistas, avalia a expectativa do desfecho dos processos em andamento e
determina a necessidade ou não de constituição de provisão para
contingências.
Em 31 de dezembro de 2021, a Organização não tinha processos contingentes
que exigissem provisão nas demonstrações contábeis.
Com relação a exercícios anteriores, os consultores jurídicos entendem, por
meio de parecer técnico, que o Instituto Superação cumpre com todos os
requisitos legais e normativos para o aproveitamento da isenção de ITCMD
aplicável às entidades promotoras dos direitos humanos. Não obstante, os
consultores jurídicos compreendem que os riscos são possíveis, dessa forma,
não foi constituída provisão para contingência relacionada a esse assunto.
Em paralelo, o Instituto está tomando providências para obtenção da isenção
do recolhimento de ITCMD.
13. Patrimônio social
O Instituto, por ser entidade sem fins lucrativos, não distribui superávits
apurados, vantagens ou parcelas do patrimônio a seus associados,
instituidores e administradores, sob qualquer forma. Em conformidade com a
NBC T - 10.19, item 10.19.2.7, o superávit ou déficit apresentado ao término
de cada exercício será agregado ao patrimônio social da entidade. As receitas
geradas pela Associação são empregadas integralmente nos seus objetivos
sociais.
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O Patrimônio Social é apresentado em valores atualizados e compreende os
valores dos Superávits e Déficits ocorridos.
Patrimônio social
Patrimônio Social acumulado
Déficit/Superávit do período
Total do Patrimônio Social

2021
441.572
(285.729)
155.843

2020
138.184
302.875
441.572

2021

2020
113.578
30.280
4.357
186.482
170.498
4.789
3.000
5.578
518.562

14. Custos com atendimentos diretos
Descrição
Alimentação
Custos federativos
Materiais esportivos
Serviços Pessoa Jurídica
Serviços de instrução
Vale Transporte
Taxi/Viagens
Outros Custos
Total

171
16.260
523.222
149.981
15.494
1.236
3.293
709.657

15. Tributos objeto de renúncia fiscal
Em atendimento ao item 27, letra “c” da ITG 2002 (R1) – entidade sem
finalidade de lucros, a Entidade apresenta a seguir a relação dos tributos
objetos da renúncia fiscal para os exercícios findos em 31 de dezembro de
2021 e de 2020:




Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) sobre as
receitas próprias.

16. Gratuidades recebidas e trabalho voluntário
Conforme determinado pela ITG 2002 (R1), aplicável a entidades sem
finalidade de lucros, o Instituto identificou e mensurou todo o valor de
gratuidade e trabalho voluntário por ele recebido durante o exercício
de 2021. Os valores de gratuidade e trabalho voluntário foram reconhecidos
com base em valores de mercado correspondentes a cada um dos serviços
recebidos e estão assim sumarizados:
Descrição
Remuneração Presidência
Remuneração Conselho Fiscal
Remuneração Conselho Consultivo
Serviços Voluntários
Total

2021
15.000
8.000
4.000
3.000
30.000

2020
12.000
6.400
2.400
20.800
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O valor acima não teve o desembolso de caixa correspondente, tendo sido
reconhecido contabilmente como receita e despesa operacional na
demonstração do resultado, em montantes iguais, sem qualquer efeito sobre o
superávit do exercício.
17. Eventos Subsequentes
Ao longo de 2022 vêm sendo executados 2 projetos via Lei de incentivo:
a) projeto Formação pelo esporte - Pilar Desenvolvimento III - por 24 meses,
contemplando 30 escolas públicas, iniciado em abril/2021; b) projeto
Formação pelo esporte - Pilar Desenvolvimento - 24 meses, contemplando 40
escolas públicas, iniciado em março/2022.
O Instituto atua em Escolas Estaduais de São Paulo desde 2017, e em Minas
Gerais desde 2018, onde temos parceria formal com as secretarias de Estado
de Educação. Em 2021 foram 30 escolas atendidas. Em 2022, há projeção de
crescimento de 133%, passando de 30 para 70 escolas no total, sendo 38 em
São Paulo e 32 em Minas Gerais, com capacidade de atendimento de 2.800
alunos e alunas da rede pública de ensino.
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