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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 2015 e as respectivas
demonstrações do déficit, das mutações do patrimônio líquido 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
destas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
aplicáveis a entidades sem fins lucrativos (ITG 2002), e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras
livres de distorções relevantes, 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.
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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 2015, o desempenho de suas operações e os
seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil aplicáveis a entidades sem fins lucrativos (ITG 2002).
Rio de Janeiro, 01 de junho de 2016.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC - 2SP 015.199/O-6 - F - RJ

Walter Neumayer
Contador- CRC - RJ 91659/0-0
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Instituto Desiderata
Balanços patrimoniais
31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em reais)

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

2015

2014

4
4
5
6

2.079
433.180
295
20.538
600
739
457.431

2.493
662.307
72.897
8.494
746.191

4
7

780.519
45.386
1.036
826.941

689.756
59.204
1.263
750.223

1.284.372

1.496.414

69.421
109.429
3.545
295
182.690

13.593
110.924
1.295
72.897
198.709

1.297.705
(196.023)
1.101.682

1.660.079
(362.374)
1.297.705

1.284.372

1.496.414

Total do ativo
Passivo
Circulante
Fornecedores
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Recursos de convênios em execução
Total do passivo circulante
Patrimônio líquido
Patrimônio social
Déficit do exercício
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e do patrimônio líquido

8
9
10

11

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Instituto Desiderata
Demonstrações de resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em reais)

Nota

2015

2014

Receita de doações

12

2.281.420

1.516.011

Custos e despesas operacionais
Custos beneficentes - oncologia pediátrica
Custos beneficentes – educação
Despesas com pessoal
Despesas administrativas
Despesas com depreciação e amortização
Resultado financeiro, líquido
Outras receitas (despesas) operacionais

13
14
15
16
5
17

(951.923)
(556.921)
(724.116)
(394.464)
(22.141)
172.122
(2.477.443)
(196.023)

(504.336)
(713.579)
(539.356)
(260.970)
(22.525)
162.509
(128)
(1.878.385)
(362.374)

Déficit do exercício

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Instituto Desiderata
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em reais)

Patrimônio
social

Déficit
acumulado

Total

3.406.443

(1.746.364)

1.660.079

(1.746.364)
-

1.746.364
(362.374)

(362.374)

Saldos em 31 de dezembro de 2014

1.660.079

(362.374)

1.297.705

Transferência de déficit em 29 de junho de 2015
Déficit do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2015

(362.374)
1.297.705

362.374
(196.023)
(196.023)

(196.023)
1.101.682

Saldos em 31 de dezembro de 2013
Transferência de déficit em 14 de julho de 2014
Déficit do exercício

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 2015 e 2014
(Em reais)

2015
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Déficit do exercício
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas
pelas atividades operacionais
Apropriação de receitas vinculadas a convênios
Doação de ativos
Depreciação e amortização

2014

(196.023)

(362.374)

(170.164)
22.141
(344.046)

(3.561)
4.108
18.545
(343.282)

72.602
(12.044)
(600)
(740)
55.828
755
97.562
(130.683)

13.419
16.274
(29.636)
29.024
54.341
(256.299)

138.364
(8.095)
130.269

274.476
(17.722)
256.754

Aumento em caixa e equivalentes de caixa

(414)

455

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

2.493
2.079

2.038
2.493

(Aumento) redução de ativos e aumento (redução) de passivos
Recursos vinculados a convênios
Adiantamentos
Impostos a recuperar
Outros ativos
Fornecedores
Obrigações trabalhistas e tributárias
Recursos de convênios em execução
Recursos (aplicados) gerados nas atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Títulos e valores mobiliários
Adições ao imobilizado
Recursos gerados nas atividades de investimento

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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Instituto Desiderata
Notas explicativas às demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2015 e 2014
(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 maiores chances
de cura de crianças e adolescentes com câncer, tratadas no Sistema Único de
Saúde (SUS) do Rio de Janeiro. Para isso são desenvolvidos os programas:
Unidos pela Cura, Fortalecimento da Rede, Desenvolvimento Institucional e
Comunicação 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
31 de dezembro de 2015 e 2014
(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 2015 os principais resultados do Programa Unidos pela Cura
foram (informações não auditadas):
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►

Foram capacitados 807 profissionais da Estratégia da Saúde da
Família

►

Aumento de 40% do número de profissionais de saúde capacitados.
Esse número representa 10% do total de profissionais do estado do
Rio de Janeiro e 23,21% dos profissionais do município do Rio de
Janeiro.

Instituto Desiderata
Notas explicativas às demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional--Continuação
a)

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

Materiais de divulgação do fluxo e dos sinais e sintomas distribuídos
para 100% das unidades de saúde, dos médicos e enfermeiros da
Estratégia Saúde da Família do município.

►

Em negociação com a Secretaria do Estado de Saúde a entrada do
câncer infantojuvenil no sistema que regula o acesso aos hospitais;

►

Aumento de 27,3% dos casos concluídos (2014 : 447 e 2015 : 569);

►

Aumento de 24% dos casos em investigação (2014 : 45 e 2015 : 56);
e

►

71 diagnósticos de câncer (2009 – 2015) I 137 outros diagnósticos
pediátricos.

a.2) Programa de Fortalecimento da Rede
Em sintonia com a política de Humanização do Ministério da Saúde, o
programa Fortalecimento da Rede 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. A
seguir detalhamos as atividades realizadas em cada projeto.
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
31 de dezembro de 2015 e 2014
(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. 2.2) Projeto Hospedaria Juvenil - Hemorio
Enfermarias exclusivas para adolescentes, implementadas 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.
O recurso de manutenção previsto foi totalmente utilizado para a
manutenção do projeto Hospedaria Juvenil/Hemorio.
a.2.3) Projeto Submarino Carioca
O Submarino Carioca tem por objetivo acelerar a investigação
diagnóstica e o acompanhamento das crianças em tratamento de
câncer e de outras doenças pediátricas.
No ano de 2015 os principais resultados do Programa Fortalecimento da
Rede foram (informações não auditadas):
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►

Publicação da experiência e dos resultados dos projetos de
ambientação “Humanização em Oncologia Pediátrica – uma
experiência de ambientação de hospitais públicos no Rio de Janeiro”;

►

Divulgação da publicação no 31° Congresso Nacional de Secretários
Municipais de Saúde;

►

Envio da publicação para todos os Secretários Estaduais de Saúde do
Brasil e Secretários Municipais do Estado do Rio de Janeiro;

►

Apresentação dos resultados das pesquisas de ambientação, que
integram a publicação, no 11° Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva
ABRASCO em Goiânia;

Instituto Desiderata
Notas explicativas às demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional--Continuação
a)

Oncologia pediátrica—Continuação
a.2)

Programa de Fortalecimento da Rede--Continuação
►

Construção da Cartilha “Orientações para cuidadores de crianças e
adolescentes com câncer” com a participação de profissionais do
INCA, Hemorio, HFSE, IPPMPG/UFRJ;

►

Iniciada a pesquisa Ambienta Brasil – mapeamento sobre a
ambientação das salas de quimioterapia dos serviços habilitados em
Oncologia Pediátrica no Brasil (início em dezembro 2015);

►

Manutenção do Aquário (HFSE, IPPMG e Hemorio), Hospedaria
Juvenil e Submarino Carioca;

►

Realização do Fundo Intercâmbio do Hospital dos Servidores com
apoio para participação de médicos e profissionais da Jornada de
Cuidados Paliativos em Portugal, HEMORIO visita de assistente social
e enfermeira ao setor de humanização do GRAAC e IPPMG no apoio
ao registro hospitalar.

a.3) Programa Fórum de Oncologia Pediátrica
O Fórum é um grande evento bienal 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.
Principais Resultados 2015:
►
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Realizado o 3° Fórum, com a participação de quase 300 pessoas,
entre estudantes e profissionais de saúde. Com 4 patrocinadores, 3
apoiadores e 4 parceiros, o evento teve como tema transversal a
informação em saúde, e contou com 7 cursos, 4 grupos de trabalho e
5 mesas temáticas, que resultaram na 2° Carta de Recomendações;

Instituto Desiderata
Notas explicativas às demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional--Continuação
a)

Oncologia pediátrica—Continuação
a.3) Programa Fórum de Oncologia Pediátrica
►

Divulgado o Balanço da 1° Carta de Recomendações. Dentre os
avanços importantes, podemos destacar:
- A entrada do câncer infantojuvenil na Política Nacional de Atenção
Integral à Saúde da Criança;
- Início do processo de unificação dos sistemas de regulação do
Estado e do Município do Rio de Janeiro, priorizando os casos de
suspeita e tratamento de neoplasia maligna em crianças e
adolescentes;
- Construção da cartilha de orientação para pais e pacientes;
- Palestrantes nacionais e internacionais participaram da reunião de
planejamento do Observatório de Saúde da criança e do adolescente
com câncer;

►

O Boletim Panorama já é um produto do Observatório, construído
em parceria com o grupo de vigilância epidemiológica do INCA
(CONPREV) e epidemiologista da Fundação do Câncer. Nele é
possível conhecer informações sobre o tratamento contidas nos
sistemas oficiais de informação. Em novembro de 2015 foi lançado
o Boletim 2.

a.4) Programa Desenvolvimento Institucional e Comunicação
O programa tem por objetivo contribuir para a qualificação da gestão da
área. Em 2015 o trabalho de consultoria teve como principal ação a
revisão de indicadores e o planejamento para o ano de 2016, em
consonância com o posicionamento institucional de trabalhar com foco no
advocacy.
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Instituto Desiderata
Notas explicativas às demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional--Continuação
b)

Educação

O objetivo da área de educação é contribuir para a qualificação dos processos de
ensino e aprendizagem e a melhoria do desempenho escolar de adolescentes da
cidade do Rio de Janeiro.
Optamos pelo trabalho com o segundo segmento do ensino fundamental (6º ao 9º ano),
guiados por indicadores educacionais preocupantes com altos índices de reprovação,
além de evasão escolar. Focamos nossas ações na mobilização e formação de
professores e gestores em três áreas estratégicas: culturas adolescentes, práticas
mídia-educativas e uso de dados educacionais. Isso se traduz em três projetos
articulados: Intervalo, Latitude e Prisma.
As seguintes atividades relacionadas aos programas foram realizadas:
b.1) Intervalo
Criação de espaços de formação, reflexão, debate e vivências sobre práticas
educativas com adolescentes. Construção de redes colaborativas de
conhecimentos, práticas e proposições. A ação reúne professores, gestores
públicos, pesquisadores e organizações sociais em seminários, cursos, encontros
e oficinas para a troca de ideias, aprendizagens e experiências sobre o segundo
segmento do Ensino Fundamental.
No ano de 2015 os principais resultados do Programa Intervalo foram
(informações não auditadas):
►
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Seminário com a participação de 125 professores e gestores
presentes - lançamento da pesquisa “Projetos de mídia-educação e
aprendizagem escolar nas escolas da Rede Pública Municipal do Rio
de Janeiro” e da primeira edição de 2015 da Plataforma Prisma.
Lançamento do Prêmio Anísio Teixeira com foco em juventude /
adolescências;

Instituto Desiderata
Notas explicativas às demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional--Continuação
b)

Educação--Continuação
b.1) Intervalo--Continuação
►

Curso de Extensão “Cognição, tecnologias e práticas pedagógicas” –
parceria com PUC-Rio – para equipe do Ginásio Experimental de
Novas Tecnologias (GENTE), gestores do nível central e
Coordenadorias Regionais de Educação;

►

8 encontros com professores, gestores, alunos e organização social
para a criação da Rede Educação com adolescentes com o objetivo
de gerar ações coletivas que deem visibilidade pública ao tema e
possam incidir com mais força nas políticas públicas educacionais. –
142 participantes em todos os encontros;

►

Realização da Pesquisa Projetos de mídia-educação nas escolas da
Rede Pública Municipal do Rio de Janeiro e aprendizagem escolar
com o intuito de gerar conhecimentos necessários para subsidiar e
embasar políticas públicas para o segundo segmento - realizada em
parceria com a PUC-Rio e Secretaria Municipal de Educação do Rio
de Janeiro. A pesquisa foi dividida em duas etapas: uma quantitativa,
realizada ao longo de 2015 e uma qualitativa a ser realizada em 2016.
91% (927) escolas responderam à pesquisa, tornando-a inédita por
reunir um número expressivo de respostas da maior rede pública da
América Latina.

b.2) Programa Desenvolvimento Institucional e Comunicação
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.
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Instituto Desiderata
Notas explicativas às demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional--Continuação
a)

Educação
b.3) Programa Latitude
Plataforma online - espaço virtual de disseminação de informações educacionais
e socioeconômicas georreferenciadas e monitoramento de dados e indicadores
oficiais do município do Rio de Janeiro. Voltado, primeiramente aos profissionais
de educação pretendendo ser mais uma ferramenta para estes. Apresenta as
informações na forma de gráficos, tabelas e textos explicativos e instigantes
refletindo sobre as realidades escolares.
O objetivo é contribuir para a melhoria da gestão de políticas públicas de educação
da cidade do Rio de Janeiro, monitorando e dando visibilidade aos indicadores
educacionais.
Com a intenção de garantir o caráter científico e a amplitude deste trabalho, o
Instituto Desiderata estabeleceu uma parceria com o Laboratório de Pesquisas em
Oportunidades Educacionais – LAPOPE – da UFRJ, para criar e coordenar a
plataforma educacional interativa.
Principais resultados 2015 (informações não auditadas):
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►

Lançamento da nova Plataforma Latitude – novo design, mais leve
com navegação mais simples e intuitiva;

►

Curso de Extensão Latitude com a UFRJ – para 30 professores /
gestores da SME e Escola de Formação do Professor Carioca
(multiplicadores) – análise e uso qualificado de indicadores
georreferenciados;

►

2 reportagens; 5 artigos analisando indicadores da Rede Municipal; 6
relatos de práticas pedagógicas com adolescentes (integração com o
Prisma);

►

5.615 visualizações de página em 3 meses.

Instituto Desiderata
Notas explicativas às demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional--Continuação
a)

Educação--Continuação
b.4) Comunicação - Prisma
Plataforma digital 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 e foram necessários investimentos
em informática, web designer, serviços de reportagem e jornalismo, além
de serviços de imagem e vídeo. A partir de 2016, o Prisma se unirá ao
Latitude e deixará de existir como programa.
Principais Resultados 2015 (informações não auditadas):
►

O conteúdo do Prisma passou a ser de relatos de práticas
pedagógicas com adolescentes bem sucedidas, produzidos por
professores. Trabalhamos na identificação de professores da Rede
Municipal que têm práticas pedagógicas que envolvem adolescentes e
diversas linguagens da arte e das mídias no cotidiano escolar.
Organizamos reuniões de articulação e mobilização com esses
professores e, a partir delas, eles fizeram as suas produções para as
edições que foram divididas pelas regiões da cidade do Rio de
Janeiro;

►

4 reuniões de mobilização, 3 edições publicadas com 21 relatos de 36
professores;

►

6.602 visualizações de página.

2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras do Desiderata para o exercício findo em 31 de
dezembro de 2015 foram autorizadas para emissão pela Conselho Fiscal em XX de
junho de 2016. A sede do Desiderata está localizada na Rua Visconde de Pirajá, 550
- Rio de Janeiro - RJ.
As demonstrações financeiras são de responsabilidade da Administração e estão
apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
aplicáveis a entidades sem fins lucrativos (ITG 2002).
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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.
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.
São classificados como ativo circulante quando satisfizer qualquer um dos
seguintes critérios, espera-se que seja realizado até doze meses após a data do
balanço ou que esteja mantido essencialmente com o propósito de ser
negociado.
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.
São classificados como passivo circulante quando satisfizer qualquer um dos
seguintes critérios, esteja mantido essencialmente com finalidade de ser
negociado ou deve ser liquidado no período de até doze meses após a data do
balanço.
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3. Sumário das principais práticas contábeis--Continuação
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 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.
Os recursos financeiros que o Desiderata possui, mas que estão vinculados a
convênios são apresentados na rubrica de “Recursos vinculados a convênios”.

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

Julgamentos, estimativas e premissas contábeis--Continuação
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 (déficit) 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.
O valor do déficit do exercício está sendo registrado na conta Déficit 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 na Demonstração do Superávit /
(Déficit) 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).

19

Instituto Desiderata
Notas explicativas às demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

4. Caixa e equivalente de caixa e títulos e valores mobiliários
2015
Recursos sem restrição
Caixa e equivalentes de caixa
Caixa
Bancos
Títulos e valores mobiliários
Certificados de depósitos bancários - CDB

Circulante
Não circulante (a)
(a)

2014

618
1.461
2.079

1.000
1.493
2.493

1.213.699
1.213.699

1.352.063
1.352.063

433.180
780.519

662.307
689.756

Classificado como não circulante por se referir a fundo destinado a futuras necessidades do Instituto com
carência superior a um ano.

Em 31 de dezembro de 2015, as principais aplicações financeiras estão
representadas por Certificados de Depósitos Bancários (“CDBs”) remuneradas a taxa
média de 99% do Certificado de Depósito Interbancário (“CDI”), com liquidez imediata
e são mantidas junto a instituições financeiras de primeira linha.
O recurso em aplicações financeiras disponíveis para saque e em contas bancárias
são classificados como ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do
resultado.

5. Recursos vinculados a convênios
2015
Recursos com restrição
Bancos
Certificados de depósitos bancários - CDB

295
295

2014
16.576
56.321
72.897

Em 31 de dezembro de 2014, as principais aplicações financeiras estão
representadas por Certificados de Depósitos Bancários (“CDBs”) remuneradas a taxa
média de 99% do Certificado de Depósito Interbancário (“CDI”), com liquidez imediata
e são mantidas junto a instituições financeiras de primeira linha.
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Os recursos vinculados a convênios referem-se, substancialmente, a recursos
recebidos pelo Desiderata que serão utilizados exclusivamente nos projetos
conveniados em parceria.

6. Adiantamentos
2015
20.508
30
20.538

Adiantamento a fornecedores (a)
Outros

(a)

2014
8.494
8.494

Corresponde basicamente ao pagamento de passagens para palestrantes do III Fórum de Oncologia Pediátrica

7. Imobilizado
Móveis e
utensílios

Instalações

Máquinas e
equipamentos

Equipamentos de
informática

Benfeitorias

Total

Saldo em 31/12/2013

24.582

1.038

9.615

18.042

10.630

63.907

Movimentação em 2014
Adições
Baixas
Depreciação
Saldos em 31/12/2014

3.895
(4.108)
(1.098)
23.271

(1.038)
-

986
(1.837)
8.764

3.415
(5.409)
16.048

9.427
(8.936)
11.121

17.723
(4.108)
(18.318)
59.204

58.803
(35.532)
23.271

21.038
(21.038)
-

20.093
(11.329)
8.764

59.391
(43.343)
16.048

114.843
(103.722)
11.121

274.168
(214.964)
59.204

(3.795)
19.476

-

(1.614)
7.150

8.095
(6.207)
17.936

(10.297)
824

8.095
(21.913)
45.386

58.803
(39.327)
19.476

21.038
(21.038)
-

20.093
(12.943)
7.150

67.486
(49.550)
17.936

114.843
(114.019)
824

282.263
(236.877)
45.386

Saldos em 31/12/2014
Custo
Depreciação acumulada
Saldos líquidos
Movimentação em 2015
Adições
Depreciação
Saldos em 31/12/2015
Saldos em 31/12/2015
Custo
Depreciação acumulada
Saldos líquidos

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
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8. Fornecedores
Pesquisa e desenvolvimento de dados educacionais – Latitude
Plano de saúde de funcionários
Fornecimento de 2.200 agendas UPC
Aluguel/condomínio da sede
Outros inferiores a R$ 1 mil

2015

2014

50.800
5.775
5.270
2.278
5.298
69.421

5.081
7.556
956
13.593

2015

2014

46.937
62.492
109.429

43.208
67.716
110.924

9. Obrigações trabalhistas
Encargos sociais
Provisão de férias

10. Recursos de convênios em execução
Refere-se a recursos recebidos dos convênios 07/2014 e 32/2014, com o Instituto
Ronald McDonald, e são destinados a aplicação em projetos específicos (Unidos Pela
Cura chega à Estratégia da Família – Fase 4 e III Fórum de Oncologia Pediátrica).

11. Patrimônio líquido
O patrimônio líquido é de R$ 1.101.682 (R$ 1.297.705 em 2014) e incorpora os
superávits (déficits) em cada exercício aprovados pela Assembleia Geral.

12. Receitas de doações
Recursos sem restrição
Doações de pessoas físicas (a)
Doações de pessoas jurídicas
Recursos com restrição
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2015

2014

2.056.383
54.873
2.111.256

1.512.450
1.512.450
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Doações de pessoas jurídicas (b)

170.164
2.281.420

3.561
1.516.011

(a) Correspondem aos recursos assegurados recebidos ao longo do ano para manutenção das atividades
institucionais
(b) Apropriação de receita vinculada a convênios com o Instituto Ronald McDonald, para execução da capacitação de
docentes do Programa Unidos pela Cura e também para a realização do III Fórum de Oncologia Pediátrica –
FOPRIO

13. Custos beneficentes - oncologia pediátrica

Salários, encargos e benefícios
Programa Unidos pela Cura
Apoio operacional (a)
Conhecimento
Programa de Fortalecimento da Rede
Financiamento direto (b)
Apoio operacional
Conhecimento
Desenvolvimento institucional
Planejamento (c)
Comunicação
Outros
Fórum
Apoio operacional (d)
Observatório
Apoio operacional (e)
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2015

2014

(275.801)

(277.772)

(137.654)
(32.961)
(170.615)

(64.489)
(60.756)
(125.245)

(138.038)
(28.692)
(59.311)
(226.041)

(40.784)
(1.865)
(39.648)
(82.297)

(110.646)
(45)
(110.691)

(11.505)
(263)
(11.768)

(153.909)
(153.909)

(7.254)
(7.254)

(14.866)
(14.866)
(951.923)

(504.336)

(a)

Execução do projeto de capacitação dos docentes do Unidos pela Cura

(b)

Manutenção de quatro espaços humanizados (HMJ, HEMORIO, HSE e IPPMG)

(c)

Contratação de consultores para planejamento de comunicação, revisão de indicadores e metas da área.

(d)

Realização do III Fórum de Oncologia Pediátrica

(e)

Lançamento do Panorama de Oncologia Pediátrica
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14. Custos beneficentes - área de educação
Salários, encargos e benefícios

2015

2014

(229.567)

(189.701)

(14.749)
(14.749)

(218.126)
(218.126)

(216.607)
(216.607)

(23.503)
(23.503)

(86.770)
(9.228)
(556.921)

(108.097)
(174.152)
(713.579)

Programa megafone - Intervalo
Apoio operacional (a)
Desenvolvimento institucional
Planejamento (b)

Latitude
Comunicação - Prisma

(a)

Não houve realização de evento no programa megafone – Intervalo em 2015

(b)

Realização da Pesquisa “Mídia Educação e Aprendizagem” e realização de encontros da rede educação com
adolescentes

15. Despesas com pessoal

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

2015

2014

(370.718)
(117.643)
(52.018)
(45.715)
(39.258)
(34.618)
(19.453)
(12.344)
(10.560)
(10.259)
(6.655)
(4.580)
(295)
(724.116)

(270.890)
(89.817)
(40.319)
(28.170)
(38.226)
(26.198)
(19.761)
(7.517)
(10.454)
(4.182)
(3.518)
(304)
(539.356)

Foram alocadas neste grupo de contas as despesas com pessoal da área
administrativa do Desiderata.
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16. Despesas administrativas
2015
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 (a)
Serviços de imagem e vídeo
Outros

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

(a)

2014

(19.885)
(1.340)
(21.063)
(11.453)
(1.185)
(152.140)
(980)
(17.400)
(225.446)

(11.440)
(9.059)
(6.440)
(14.624)
(11.808)
(6.262)
(26.000)
(500)
(13.075)
(99.208)

(112.965)
(4.349)
(13.219)
(4.201)
(7.358)
(26.926)
(169.017)
(394.464)

(113.732)
(4.961)
(19.455)
(3.335)
(5.946)
(14.333)
(161.762)
(260.970)

Contratação de consultores de avaliação externa, comunicação, captação de recursos e marketing.

17. Receitas (despesas) financeiras líquidas

Receitas financeiras
Receita sobre aplicação financeira
Outras receitas

Despesas financeiras
Despesas bancárias
Despesas com juros e multas
Imposto sobre Operações Financeiras - IOF
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2015

2014

173.124
1
173.125

163.623
18
163.641

(723)
(280)
(1.003)
172.122

(659)
(311)
(162)
(1.132)
162.509
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18. Imunidade do imposto de renda e isenção da contribuição social
O Desiderata é uma Entidade sem fins lucrativos, imune de recolhimento do imposto
de renda e isenta da contribuição social sobre o superávit. Com relação aos demais
tributos sobre as atividades próprias da Entidade, destacamos os seguintes: (a)
Programa de Integração Social (PIS) - contribuição de 1% incidente sobre o montante
da folha de pagamento; (b) contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) referente à contribuição patronal incidente sobre o montante da folha de
pagamento e terceiros – contribuição de 25,5%.

19. 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.

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

21. Compromissos assumidos
Em 2012, o Instituto assinou contrato de aluguel para uso de imóvel como sede
administrativa, localizada na Rua Visconde de Pirajá, 550, sala 1.303, Ipanema, Rio
de Janeiro – RJ, com vigência de 3 anos e previsão para renovação em outubro de
2015.
Em fevereiro de 2015, o Instituto Desiderata assinou um termo aditivo alterando o
valor do aluguel para R$ 6.300,00 mensais, com reajustes anuais, conforme variação
dos principais índices de inflação.
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