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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações
financeiras
Aos
Conselheiros e Diretoria do

Instituto Desiderata
Rio de Janeiro - RJ
Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto Desiderata (“Desiderata”), que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2013 e as respectivas
demonstrações dos superávits das atividades sociais, dos resultados abrangentes, das
mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data,
assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras
A Administração do Desiderata é responsável pela elaboração e adequada apresentação
dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações
financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas
pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter
segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de
evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações
financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor,
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor
considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação
das demonstrações financeiras do Desiderata para planejar os procedimentos de auditoria
que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião
sobre a eficácia desses controles internos do Desiderata. Uma auditoria inclui, também, a
avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação
das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
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Responsabilidade dos auditores independentes--Continuação
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do
Instituto Desiderata em 31 de dezembro de 2013, o desempenho de suas atividades
sociais e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil.
Rio de Janeiro, 13 de junho de 2014.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC - 2SP 015.199/O-6 - F - RJ

Wilson J. O. Moraes
Contador CRC - 1RJ 107.211/O-1
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Instituto Desiderata
Balanços patrimoniais
31 de dezembro de 2013 e 2012
(Em reais)

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Adiantamentos
Impostos a recuperar
Outros
Total do ativo circulante
Não circulante
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante

Nota

2013

2012

4
4

18.614
1.682.860
21.913
16.274
1.739.661

2.264
3.612.524
1.177
128
6.401
3.622.494

5

63.907
1.491
65.398

44.584
1.719
46.303

1.805.059

3.668.797

43.229
81.946
1.249
18.556
144.980

6.522
113.047
1.861
140.924
262.354

3.406.443
(1.746.364)
1.660.079

2.702.176
704.267
3.406.443

1.805.059

3.668.797

Total do ativo
Passivo
Circulante
Fornecedores
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Adiantamentos de convênios a executar
Total do passivo circulante
Patrimônio social
Patrimônio social
Superávit (déficit) acumulado
Total do patrimônio social
Total do passivo e do patrimônio social

6
7

8

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

4

Instituto Desiderata
Demonstrações dos superávits
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012
(Em reais)
Nota
Receitas de doações

9

Custos e despesas operacionais
Custos beneficentes - oncologia pediátrica
Custos beneficentes - área de educação
Despesas com pessoal
Despesas administrativas
Despesas com depreciação e amortização
Resultado financeiro, líquido

10
11
12
13
5
14

Superávit (déficit) do exercício

2013
362.360

(1.027.218)
(531.359)
(470.185)
(264.453)
(13.667)
198.158
(2.108.724)
(1.746.364)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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2012
3.514.623

(1.745.748)
(514.889)
(478.205)
(222.419)
(22.082)
172.987
(2.810.356)
704.267

Instituto Desiderata
Demonstrações dos resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012
(Em reais)

2013
Superávit (déficit) do exercício

(1.746.364)

704.267

-

-

(1.746.364)

704.267

Outros resultados abrangentes
Total do resultado abrangente

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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2012

Instituto Desiderata
Demonstrações das mutações do patrimônio social
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012
(Em reais)

Patrimônio
social

Superávit
(déficit)
acumulado

Total

Saldos em 31 de dezembro de 2011

1.336.673

1.365.503

2.702.176

Transferência de superávit em 17 de dezembro de 2012
Superávit do exercício

1.365.503
-

(1.365.503)
704.267

704.267

Saldos em 31 de dezembro de 2012

2.702.176

704.267

3.406.443

704.267
-

(704.267)
(1.746.364)

(1.746.364)

3.406.443

(1.746.364)

1.660.079

Transferência de superávit em 18 de março de 2013
Déficit do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2013

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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Instituto Desiderata
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012
(Em reais)
2013
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Superávit (déficit) do exercício
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas
pelas atividades operacionais
Depreciação e amortização

2012

(1.746.364)

704.267

13.667
(1.732.697)

22.082
726.349

(Aumento) redução de ativos e aumento (redução) de passivos
Adiantamentos
Impostos a recuperar
Despesas antecipadas
Fornecedores
Obrigações trabalhistas e tributárias
Convênios a executar
Recursos (aplicados) gerados nas atividades operacionais

(20.736)
(16.146)
6.401
36.707
(31.713)
(122.368)
(147.855)

(1.177)
1.470
3.627
2.446
(10.482)
140.924
136.808

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Títulos e valores mobiliários
Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível
Recursos gerados (aplicados) nas atividades de investimento

1.929.664
(32.762)
1.896.902

(848.367)
(17.171)
(865.538)

Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa

16.350

(2.381)

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

2.264
18.614

4.645
2.264

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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Instituto Desiderata
Notas explicativas às demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2013 e 2012
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional
Criado em agosto de 2003, o Instituto Desiderata (ou “Desiderata”) é uma OSCIP Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, e tem por missão trabalhar
para o fortalecimento de políticas públicas em saúde e educação que proporcionem
às crianças e adolescentes: diagnóstico precoce e excelência no tratamento do
câncer, e ensino fundamental de qualidade. Para isto, o Instituto Desiderata trabalha
em parceria com instituições públicas e privadas na formulação, implementação e
fortalecimento de políticas públicas nessas áreas.
Atualmente, o Desiderata é suportado integralmente por doações de pessoas
jurídicas e físicas. As principais áreas de atuação do Desiderata são: Oncologia
pediátrica e Educação.
a)

Oncologia pediátrica
A área de Oncologia Pediátrica tem por objetivo contribuir para o diagnóstico
precoce e o acesso rápido e de qualidade ao tratamento de crianças e
adolescentes que utilizam o Sistema Único de Saúde (SUS) do Rio de Janeiro.
Para isso são desenvolvidos os programas: Unidos pela Cura, Fortalecimento da
Rede, Conhecimento & Advocacy e Fórum, a saber:
a.1) Unidos pela Cura
O Programa Unidos pela Cura é a política de promoção do diagnóstico
precoce do câncer infantojuvenil do Rio de Janeiro. Resultado da ação
corresponsável das três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde
(SUS) no Estado do Rio de Janeiro e de organizações da sociedade civil
comprometidas com a melhoria das condições de assistência à saúde de
crianças e adolescentes. O Instituto Desiderata é uma das instituições
responsáveis pela implementação da política e cumpre o papel de
secretaria executiva da mesma. O trabalho é realizado a partir de três eixos
articulados e complementares (Educação, Fluxo e Informação), os quais
detalhamos abaixo:
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Instituto Desiderata
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2013 e 2012
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional--Continuação
a)

Oncologia pediátrica--Continuação
a.1) Unidos pela Cura--Continuação
(a.1.1) Educação
Capacitação de pediatras, médicos generalistas e profissionais da
Estratégia Saúde da Família, para a detecção dos sinais e
sintomas do câncer infantojuvenil. A estratégia de capacitação é
baseada em livro elaborado pelo Instituto Nacional do Câncer e
Instituto Ronald McDonald, parceiros da política Unidos pela Cura.
(a.1.2) Fluxo
Encaminhamento das crianças com suspeita de câncer da atenção
primária para os hospitais Pólo de Investigação. Os Pólos têm o
compromisso de atender em até 72 horas as suspeitas
encaminhadas pela rede de atenção primária de sua área de
referência.
(a.1.3) Informação
Sistema informatizado que reúne todas as informações do
paciente encaminhado com o cartão Unidos pela Cura, permitindo
o monitoramento dos casos.
No ano de 2013 os principais resultados do Programa Unidos pela Cura
foram (informações não auditadas):
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►

Plano de Trabalho do Unidos pela Cura elaborado e monitorado pela
Secretaria Executiva do UPC;

►

Realizadas 4 reuniões do Comitê Estratégico;

►

Capacitação de 53 (269 em 2012) profissionais da Área Programática
3.2 (Áreas Programáticas 2.1 e 5.2 em 2012) dentro do projeto “Unidos
pela Cura chega a Estratégia da Família - UPC PSF - terceira etapa”
(segunda etapa em 2012) em parceria com o Instituto Ronald
McDonald;

Instituto Desiderata
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2013 e 2012
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional--Continuação
a)

Oncologia pediátrica--Continuação
a.1) Unidos pela Cura--Continuação
►

Entrada do câncer infantojuvenil no Plano Estadual de Controle do
Câncer;

►

Encaminhamento de 603 crianças da atenção primária para os polos
de investigação; 32% de crianças acolhidas em até 72h e 69%
acolhidas em até 7 dias;

►

Produzido o 11º Boletim Informativo Unidos pela Cura, e distribuído
para todos os parceiros e participantes do Unidos pela Cura;

►

90 unidades de atenção primária utilizaram o cartão de acolhimento do
Unidos pela Cura para encaminhar os casos de suspeita;

a.2) Programa de Fortalecimento da Rede
Em sintonia com a política de Humanização do Ministério da Saúde, foi
desenhado para cumprir o objetivo estratégico de contribuir com a melhoria
da qualidade da assistência prestada às crianças e adolescentes com
câncer a partir de projetos voltados para a humanização do tratamento em
oncologia pediátrica.
Com relação ao investimento na assistência hospitalar das crianças e
adolescentes em tratamento, o programa conta com os projetos:
a.2.1) Projeto Aquário Carioca
Humanização das salas de quimioterapia, transformando o
ambiente físico em um espaço acolhedor com o tema do fundo do
mar. Contribui para o aperfeiçoamento das práticas de humanização
do tratamento do câncer infantojuvenil a partir de um olhar voltado
para o espaço do atendimento ambulatorial onde o paciente passa a
maior parte do tempo de seu tratamento.
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Instituto Desiderata
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2013 e 2012
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional--Continuação
a)

Oncologia pediátrica--Continuação
a.2) Programa de Fortalecimento da Rede--Continuação
a.2.1) Projeto Aquário Carioca--Continuação
Em dezembro foi inaugurado o Aquário Carioca – sala de
quimioterapia ambientada com o tema do fundo do mar, no
Hemorio. O espaço atenderá cerca de 2.000 crianças e 1100
adolescentes
a.2.2) Projeto Hospedaria Juvenil - Hemorio
Enfermarias exclusivas para adolescentes, implementada no
Hemorio, adequando a ambientação física, e adquirindo
equipamentos necessários ao conforto e interesse desse público
que são distintos tanto dos adultos quanto das crianças. Criar um
espaço que propicie mudança de práticas na assistência, com uma
abordagem multidisciplinar, interdisciplinar e participativa.
Os hospitais públicos do Rio de Janeiro com os projetos Aquário
Carioca (Hospital Federal da Lagoa, Hospital Federal dos
Servidores do Estado, IPPMG/UFRJ e Hemorio) e Hospedaria
Juvenil (Hemorio) recebem anualmente um recurso de até R$ 13 mil
para implementar as ações de humanização e fazer a manutenção
da estrutura física. Assim, são realizadas atividades com as
crianças em acompanhamento ambulatorial e seus responsáveis, e
profissionais de saúde.
a.3) Programa Fórum de Oncologia Pediátrica
Transversal aos programas Unidos pela Cura e Fortalecimento da Rede,
este Programa caracteriza a forma com que o Instituto Desiderata trabalha
para o fortalecimento de Políticas públicas: articulando com gestores,
profissionais da área, organizações ligadas ao tema e mobilizando a
sociedade civil, para a construção coletiva de ações que contribuam para a
qualidade do tratamento de crianças e adolescentes com câncer. O Fórum
é um grande evento bianual que tem por objetivo realizar um debate, sobre
a saúde da criança e do adolescente, que oriente ações que possam
contribuir para a organização de políticas públicas que garantam um
atendimento integral, eficiente e de qualidade para crianças e adolescentes
com câncer.
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Instituto Desiderata
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2013 e 2012
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional--Continuação
a)

Oncologia pediátrica--Continuação
a.3) Programa Fórum de Oncologia Pediátrica--Continuação
Em 2013 foi realizado o 2º Fórum, que contou com: 255 participantes; 15
palestrantes e mediadores; quatro grupos de trabalho e apresentação de 8
relatos de experiência. O fruto do Fórum foi uma carta com recomendações
para os Secretários de Saúde, diretores de hospitais e sociedade civil sobre
como melhorar a rede de tratamento.
a.4) Programa Conhecimento e Advocacy
Programa de fortalecimento da área de oncologia pediátrica onde são
realizadas ações qualificação da área. Em 2013 teve início a consultoria da
área.
a.4.1)

Projeto Fundo de Intercâmbio
Com o objetivo de incentivar a integração entre os serviços com
atendimento em oncologia pediátrica, o Fundo de Intercâmbio
apoia projetos interdisciplinares e/ou interinstitucionais
desenvolvidos pelos serviços que tem os projetos Aquário Carioca
e Hospedaria Juvenil, e fazem parte da política Unidos pela Cura.
A intenção é contribuir para a qualificação da assistência e da
humanização.

b)

Educação
Em 2013, a área de educação realizou 4 programas voltados para educadores
das escolas com segundo segmento da rede municipal do Rio de Janeiro. Dois
dos programas já existiam em 2012, Megafone e Conhecimento e Advocacy, e
dois programas foram criados em 2013: Latitude e Comunicação. De forma geral,
investimos na formação de professores (gestores, coordenadores pedagógicos e
professores) e na disseminação e produção de conhecimentos sobre educação
pública e juventude.
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Instituto Desiderata
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2013 e 2012
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional--Continuação
b)

Educação--Continuação
b.1) Programa Megafone: educação em debate
Programa de formação continuada que tem como intenção ampliar os
espaços de estudo, diálogo e reflexão para gestores públicos, diretores e
coordenadores pedagógicos do 2º segmento do ensino fundamental da
Rede Municipal do Rio de Janeiro. Esses encontros aconteceram em forma
de grupos de trabalho, seminários e exibições de filmes com debates.
Foram escolhidas duas áreas de atuação: uma que abrange todo o
município do Rio de Janeiro e a outra localizada na Tijuca.
Este programa conta com a parceria técnica do Instituto Tear e Cineduc.
b.2) Programa Conhecimento e Advocacy
Programa de fortalecimento da área de educação onde são realizadas
ações de articulação com parceiros públicos ou privados que atuam na
formação de educadores, educação pública e juventude.
b.3) Programa Latitude
Em 2013, a reformulação do sistema de indicadores georreferenciados
ganhou o nome de Latitude. Essa plataforma traz informações sobre nível
socioeconômico, escolaridade das famílias, formação do professorado,
além dos indicadores educacionais já apresentados no sistema anterior. A
plataforma Latitude terá também uma dimensão pedagógica: através de
textos e roteiros explicativos serão oferecidas possibilidades interpretativas
dos indicadores em consonância com o objetivo de facilitar o acesso, a
leitura e a interpretação de dados no campo educacional.
Este programa conta com a parceira técnica do grupo de pesquisa
Observatório Educação e Cidade.
b.4) Comunicação
Esse programa é composto de ações voltadas à elaboração de uma
plataforma digital de mídia-educação com conteúdo sobre juventude,
cultura e educação pública, voltado para os professores da rede municipal
do Rio de Janeiro. Essa plataforma foi batizada de Prisma.
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Instituto Desiderata
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2013 e 2012
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional--Continuação
b)

Educação--Continuação
b.4) Comunicação--Continuação
Para a elaboração de uma plataforma digital como essa foram necessários
investimentos em informática, webdesigner, serviços de reportagem e
jornalismo, além de serviços de imagem e vídeo.
As seguintes atividades relacionadas aos programas foram realizadas
(informações não auditadas):
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►

Megafone Rede Municipal – 4 encontros do Grupo de Trabalho com
gestores e 5 exibições de filmes com debate, em parceria com Cineduc,
Mostra Geração e Festival de Cinema do Rio de Janeiro;

►

Megafone Coordenadores Pedagógicos - Realização de 12 encontros de
formação na Região da Grande Tijuca, 2 encontros com professores e
jovens e 9 visitas às escolas durante a greve de professores;

►

20 reuniões de planejamento e avaliação com SME e professores;

►

Participação em 4 reuniões do Conselho Parceiros da Educação Carioca
no gabinete da SME;

►

Criação de materiais gráficos: convites, teasers e notícias;

►

Elaborado folders de sinopses para exibição de filmes com debate no
Megafone;

►

1 Seminário denominado Juventudes e Mídias em parceria com o Festival
de Cinema;

►

Registro audiovisual e entrevista com inglesa Beeban Kidron, participante
do Seminário e diretora do filme exibido chamado “In Real Life”;

►

Latitude – 18 reuniões de equipe para concepção da plataforma de dados
educacionais georreferenciados, desenho dos mapas, geocodificação de
uma amostra de estudantes, montagem, estrutura da base de dados,
definição dos indicadores e programação do aplicativo web para
lançamento em 2014;

Instituto Desiderata
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2013 e 2012
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional--Continuação
b)

Educação--Continuação
►

Latitude – pré-lançamento da plataforma no Seminário Cidade, Política e
Desigualdades;

►

Comunicação – 33 reuniões de equipe para concepção e pauta; elaboração
do projeto técnico e design da plataforma, escolha do nome Prisma e
design de logomarca, definição de temas, início da produção de conteúdo
(texto, imagem, vídeo) para lançamento em 2014.

2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras do Desiderata para o exercício findo em 31 de
dezembro de 2013 foram autorizadas para emissão pela Diretoria em 13 de junho de
2014. A sede do Desiderata está localizada na Rua Visconde de Pirajá, 550 - Rio de
Janeiro - RJ.
As presentes demonstrações financeiras são de responsabilidade da Administração e
estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
que compreendem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis - CPC.

3. Sumário das principais práticas contábeis
a)

Moeda funcional e apresentação das demonstrações financeiras
A moeda funcional do Desiderata é o Real, mesma moeda de preparação e
apresentação das demonstrações financeiras.

b)

Ativos e passivos, circulantes e não circulantes
Os ativos são reconhecidos nos balanços somente quando for provável que seus
benefícios econômicos futuros serão gerados em favor do Desiderata e seu custo
ou valor puder ser mensurado com segurança.
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Instituto Desiderata
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2013 e 2012
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

3. Sumário das principais práticas contábeis--Continuação
b)

Ativos e passivos, circulantes e não circulantes--Continuação
Os passivos são reconhecidos no balanço quando o Desiderata possui uma
obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo
provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-la. Alguns
passivos envolvem incertezas quanto ao prazo e valor, sendo estimados na
medida em que são incorridos e registrados através de provisão. As provisões
são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.
Os ativos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos montantes nos
quais seriam realizados, ou pelo seu valor de custo, o menor entre os dois,
considerando as amortizações, variações monetárias e cambiais de acordo com
as condições contratuais.
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos montantes
nos quais eles serão liquidados considerando a data de cada balanço, incluindo
juros provisionados e variações monetárias de acordo com as condições
contratuais.

c)

Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários
Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, saldos positivos em conta
movimento, aplicações financeiras de liquidez imediata ou resgatáveis no prazo
de até 90 dias das datas de aquisição e com risco insignificante de mudança de
seu valor. As aplicações financeiras denominadas como equivalentes de caixa
são classificadas na categoria “ativos financeiros ao valor justo por meio do
resultado”.
Os títulos e valores mobiliários são investimentos de curto prazo mantidos com o
objetivo de serem negociados. Esses investimentos são mensurados pelo valor
justo por meio do resultado, e os ganhos e as perdas de variações de valor justo
são reconhecidos na demonstração do resultado.
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3. Sumário das principais práticas contábeis--Continuação
d)

Imobilizado
O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição ou construção,
deduzido dos impostos compensáveis, quando aplicável, e da depreciação
acumulada.
A depreciação dos bens em operação é calculada pelo método linear e leva em
consideração o tempo de vida útil estimado dos bens, com base na expectativa
de geração de benefícios econômicos futuros, cuja avaliação é revisada
anualmente e ajustada, se necessário.

e)

Tributação
O Desiderata na condição de Entidade de assistência social sem fins lucrativos
goza da imunidade de tributos e contribuições sociais no que se refere ao seu
patrimônio, renda e serviços para o desenvolvimento de seus objetivos, de
acordo com os artigos 150 e 195 da Constituição Federal, respectivamente.

f)

Julgamentos, estimativas e premissas contábeis
A elaboração de demonstrações financeiras requer que a administração use de
julgamento na determinação de estimativas contábeis. As estimativas contábeis
foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da
Administração, para determinação do valor adequado a ser registrado nas
demonstrações financeiras. A liquidação das transações envolvendo essas
estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a
imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Administração do
Desiderata revisa suas estimativas e premissas anualmente. Itens sujeitos a
essas estimativas e premissas incluem a definição de vidas úteis do ativo
imobilizado e de sua recuperabilidade, análise dos riscos para determinação das
provisões, inclusive para contingências, dentre outros.

g)

Apuração do superávit do exercício
As receitas de doações são registradas quando do efetivo recebimento dos
recursos, exceto as provenientes de projetos conveniados, que são
reconhecidas, pelo mesmo montante, quando da realização dos custos. Os
custos e despesas são registrados quando incorridos, de acordo com o regime
de competência.
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3. Sumário das principais práticas contábeis--Continuação
g)

Apuração do superávit do exercício--Continuação
O valor do superávit do exercício está sendo registrado na conta Superávit do
exercício, enquanto não aprovado pela Assembleia dos associados e, após a sua
aprovação, deve este ser transferido para a conta patrimônio social, conforme
determina a NBCT 10.19.2.7.
As doações recebidas pelo Desiderata, quando destinadas a financiar o custeio
das atividades operacionais são registradas no resultado do exercício, e quando
destinadas a aplicação específica em aquisições para o ativo imobilizado são
registradas no seu Patrimônio Social, conforme determina a NBC T 10.19,
aprovada pela resolução CFC nº 877/2000.

h)

Demonstração dos fluxos de caixa
A demonstração dos fluxos de caixa é preparada com base no método indireto,
conforme CPC 3 (R2).

4. Caixa e equivalente de caixa e títulos e valores mobiliários
2013
Caixa e equivalentes de caixa
Caixa
Bancos

Títulos e valores mobiliários
Certificados de depósitos bancários - CDB

2012

1.000
17.614
18.614

52
2.212
2.264

1.682.860
1.682.860

3.612.524
3.612.524

Os CDBs são atrelados ao CDI (Certificados de Depósitos Interbancários), com alta
liquidez e rendimento médio de 99% CDI.
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5. Imobilizado
Móveis e
utensílios
Saldo em 31/12/2011
Movimentações em 2012
Adições
Baixas
Depreciação
Saldos em 31/12/2012
Saldos em 31/12/2012
Custo
Depreciação acumulada
Saldos líquidos
Movimentação em 2013
Adições
Baixas
Depreciação
Saldos em 31/12/2013
Saldos em 31/12/2013
Custo
Depreciação acumulada
Saldos líquidos

Instalações

Máquinas e
equipamentos

Equipamentos de
informática

Benfeitorias

Total

11.085

5.246

8.156

14.305

10.475

49.267

(3.780)
7.305

(2.104)
3.142

4.710
(1.721)
11.145

12.461
(3.774)
22.992

(10.475)
-

17.171
(21.854)
44.584

37.801
(30.496)
7.305

21.038
(17.896)
3.142

18.728
(7.583)
11.145

55.976
(32.984)
22.992

94.248
(94.248)
-

227.791
(183.207)
44.584

21.215
(3.938)
24.582

(2.104)
1.038

379
(1.909)
11.145

(4.950)
18.042

11.168
(538)
10.630

32.762
(13.439)
63.907

59.016
(34.434)
24.582

21.038
(20.000)
1.038

19.107
(9.492)
9.615

55.976
(37.934)
18.042

105.416
(94.786)
10.630

260.553
(196.646)
63.907

O quadro abaixo demonstra as taxas anuais de depreciação pelo método linear,
definidas com base na vida útil econômica dos ativos:
Taxa média anual
de depreciação
Móveis e utensílios
Instalações
Máquinas e equipamentos
Equipamentos de informática
Benfeitorias

10%
10%
10%
20%
50%

6. Obrigações trabalhistas
2013
Encargos sociais
Provisão de férias
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24.496
57.450
81.946

2012
40.154
72.893
113.047
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7. Adiantamentos de convênios a executar
Este montante refere-se a valores recebidos do convênio 13/2012 com o Instituto
Ronald McDonald, destinados à aplicação em projeto específico (Unidos Pela Cura
chega à Estratégia da Família – Fase 3). Esses valores serão reconhecidos contra o
superávit (déficit) dos exercícios, de acordo com a utilização dos recursos, ou seja,
quando forem efetivamente realizados os gastos previstos, ou quando aprovado o
uso de recursos não previstos, através de prestações de contas enviadas ao Instituto
Ronald McDonald. Esta prestação de contas ocorrerá até o final de 2014 e definirá a
utilização do saldo remanescente.

8. Patrimônio social
O patrimônio social é de R$ 1.660.079 (R$ 3.406.443 em 2012) e incorpora os
superávits (déficits) em cada exercício aprovados pela Assembleia Geral.

9. Receitas de doações

Doações de pessoas físicas
Doações de pessoas jurídicas
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2013

2012

125.840
236.520
362.360

3.308.265
206.358
3.514.623
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10. Custos beneficentes - oncologia pediátricas

Salários, encargos e benefícios
Conhecimento & Advocacy
Eventos
Outros produtos e articulação
Programa Unidos pela Cura
Apoio operacional
Outros rede e conhecimento
Programa de Fortalecimento da Rede
Financiamento direto (a)
Apoio operacional
Conhecimento
Desenvolvimento institucional
Planejamento
Comunicação
Outros
Fórum
Apoio operacional (b)
Conhecimento (b)

(a)

2012

(221.346)

(223.639)

(799)
(15.402)
(16.201)

(6.003)
(32.535)
(38.538)

(71.936)
(24.093)
(96.029)

(65.626)
(23.233)
(88.859)

(431.998)
(10.567)
(1.740)
(444.305)

(1.367.358)
(6.107)
(1.716)
(1.375.182)

(4.605)
(10.562)
(15.167)

(9.156)
(5.151)
(5.224)
(19.530)

(223.332)
(10.838)
(234.170)

-

(1.027.218)

(1.745.748)

Em 2012, através do Programa Fortalecimento da Rede, o Desiderata adquiriu um tomógrafo que foi doado ao
Hospital Municipal Jesus onde foi implementado o Submarino Carioca. Em 2013, o Desiderata implementou um
novo Aquário Carioca, no Hemorio, sem doação de equipamentos hospitalares.

(b) Em 2013 foi realizado o 2º Fórum de Oncologia Pediátrica, evento bianual.
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11. Custos beneficentes - área de educação
Salários, encargos e benefícios
Programa megafone
Rede (a)
Apoio operacional
Conhecimento & Advocacy
Desenvolvimento institucional
Planejamento
Capacitação de equipe
Comunicação
Relacionamento e captação

Latitude
Comunicação (b)

(a)
(b)

2013

2012

(176.994)

(187.199)

(199)
(189.051)
(189.250)

(38.270)
(181.459)
(219.729)

(4.936)

(3.373)

(12.162)
(1.522)
(25.518)
(39.202)

(14.600)
(7.254)
(3.133)
(55)
(25.042)

(74.731)
(46.246)
(531.359)

(79.546)
(514.889)

2013

2012

(220.899)
(90.080)
(47.040)
(27.442)
(27.696)
(26.551)
(17.414)
(4.944)
(3.533)
(1.448)
(2.878)
(260)
(470.185)

(251.218)
(73.660)
(35.698)
(24.092)
(23.097)
(22.208)
(20.233)
(14.769)
(4.707)
(2.889)
(2.808)
(2.611)
(215)
(478.205)

Em 2013, o Programa Megafone não realizou grandes Seminários.
Novo programa conforme descrito na Nota 1, item b.4.

12. Despesas com pessoal
Salários
INSS
Indenização trabalhista
Provisão de férias
FGTS
Provisão de 13º salário
Assistência médica e plano de saúde
Auxílio alimentação e refeição
Bolsa auxílio - estágio
PIS
Treinamento
Vale transporte
Seguro de vida em grupo

Foram alocadas neste grupo de contas as despesas com pessoal da área
administrativa do Desiderata.
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13. Despesas administrativas
2013
Serviços prestados por terceiros
Serviços de advocacia
Serviços de assessoria de imprensa
Serviços de webdesigner
Serviços de designer
Serviços de informática
Serviços gráficos
Serviços de consultoria
Serviços de imagem e vídeo
Outros

Despesas gerais
Aluguéis e condomínios
Telefonia
Tributos, contribuições e multas
Material de escritório
Viagens
Outras

2012

(21.516)
(14.815)
(9.392)
(23.022)
(16.434)
(3.352)
(980)
(17.046)
(10.809)
(117.366)

(21.459)
(15.155)
(11.764)
(10.700)
(10.438)
(443)
(11.075)
(81.034)

(107.299)
(4.796)
(10.975)
(2.867)
(6.721)
(14.429)
(147.087)
(264.453)

(99.140)
(5.075)
(10.534)
(4.328)
(8.464)
(13.844)
(141.385)
(222.419)

14. Receitas (despesas) financeiras líquidas

Receitas financeiras
Receita sobre aplicação financeira

Despesas financeiras
Despesas com juros e multas
Imposto sobre Operações Financeiras - IOF
Despesas bancárias
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2013

2012

199.062
199.062

177.278
177.278

(332)
(4)
(568)
(904)
198.158

(1.006)
(3.285)
(4.291)
172.987
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15. Instrumentos financeiros e gestão de riscos
O Desiderata não possui operações que envolvam instrumentos financeiros
derivativos.
Pela natureza das atividades do Desiderata, não há riscos de mercado, crédito ou de
liquidez relevantes.

16. Seguros
A Administração contrata seguros para cobertura de acidentes pessoais dos
funcionários.
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