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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS 
 

Aos Administradores e Conselheiros do 
Instituto Sabin 
Brasília - DF 
 
Opinião 
 
Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto Sabin (“Entidade”), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis.  
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do 
Instituto Sabin em 31 de dezembro de 2020, 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, que incluem a  ITG 2002 (R1) - Entidades sem finalidade 
de lucros. 
 
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 intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras”. Somos independentes em relação ao Instituto Sabin, 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. Acreditamos que 
a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião 
sem ressalva. 
 
Responsabilidade da administração e da governança sobre as demonstrações 
financeiras 

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que 
incluem a ITG 2002 (R1) - Entidades sem finalidade de lucros, 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. 

Na elaboração das demonstrações financeiras, 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 financeiras, 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. 
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS (CONTINUAÇÃO) 

Os responsáveis pela governança são aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 

Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 
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 financeiras. 
 
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 
financeiras, 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 
uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 
Entidade. Se concluirmos que existe incerteza significativa, devemos chamar atenção 
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
financeiras 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. 
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS (CONTINUAÇÃO) 

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras 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 eventuais deficiências significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos. 
 

 
Brasília, 26 de julho de 2021. 

 
 
 

 
 
 
 

 
Leonardo Fonseca de Freitas Maia 
Contador CRC MG - 079.276/O-7 
 
 
Gilberto Galinkin 
Contador CRC MG - 035.718/O-8 
Baker Tilly Brasil MG Auditores Independentes 
CRC MG - 005.455/O-1 
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Instituto Sabin 
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 

(Valores expressos em reais) 

      

 
Notas  2020 

 
2019 

      
ATIVO   

 
  

      
CIRCULANTE   

 
  

 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA   
 

  
      Recursos com Restrição 4.1  286.660  49.269 
      Recursos sem Restrição 4.2  1.407  2.044 

   288.067  51.313 
 CRÉDITOS A RECEBER      
      Adiantamentos sem Restrição 5  -  70.737 
      Tributos a Recuperar 6  952  8.551 
      Despesas Antecipadas -  912  954 
      Recursos a Receber - Projetos -  605  126.908 

   2.469  207.150 
 

     

Total do Ativo Circulante  
 290.536  258.463 

            
NÃO CIRCULANTE  

 
 

 
 

      Investimento -  1.508  995 
      Imobilizado sem Restrição 7.1  27.720  43.108 
      Intangível sem Restrição 7.2  38.232  1.887 
            
Total do Ativo Não Circulante   67.460  45.990             
      

TOTAL DO ATIVO  
 357.996  304.453 

    
 

 

 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Instituto Sabin 

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 
(Valores expressos em reais) 

      
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

      

 
Notas 

 
2020  2019 

 
 

    
  PASSIVO 
    

 
 

 

  CIRCULANTE  
 

 
 

 

        Fornecedores 8  6.806  4.190 
        Obrigações Sociais e Trabalhistas 9  80.928  185.383 
        Obrigações Tributárias 10  40  592 
        Outras Obrigações -  -  5 
        Recursos de Projetos em Execução 11  203.158  54.677 
            
  Total do Passivo Circulante  

 290.932  244.847 

            
  PATRIMÔNIO LÍQUIDO 12     
        Patrimônio Social  

 143.899  143.899 
        Superavit/Déficit Acumulado  

 (76.835)  (84.293)       
  

 67.064  59.606 

                  
  TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  

 357.996  304.453 
      
      
      

 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Instituto Sabin 

Demonstração do resultado do período findo em 
 31 de dezembro de 2020 

(Valores expressos em reais) 

     Reclassificados 

 
Notas 

 
2020  2019 

      

    Com Restrição 13.1     

            Recursos de Projetos   3.480.261  4.503.627 

      

    Sem Restrição 13.2  
   

            Receitas sem Restrição   197.742  146.907 

            Receitas Financeiras   3.123  1.552 

            Outras Receitas   2.628  84.197 

   203.493  232.656 
      

    Total de Receitas   
3.683.754  4.736.283 

      
      

    Custo com Programas (atividades) 14  
   

            Pessoal e Encargos 14.1  (1.235.722)  (1.232.845) 

            Doações e Donativos 14.2  (765.324)  (1.447.840) 

            Parcerias 14.3  (718.502)  (623.141) 

            Serviços Pessoa Jurídica 14.4  (393.571)  (623.917) 

            Patrocínios 14.5  (101.500)  (25.500) 

            Consultoria e Assessoria 14.6  (107.744)  (105.435) 

            Ação Institucional Sabin 14.7  (77.778)  (76.808) 

            Esporte 14.8  (32.116)  (105.819) 

            Viagens   (21.072)  (200.217) 

            Material de Consumo   (4.522)  (10.496) 

            Bolsa de Estudo   (12.149)  (10.173) 

            Ajuda de Custo / Refeições   (3.043)  (15.604) 

            Outros Custos   (7.218)  (7.931) 

   (3.480.261)  (4.485.726) 
      

         Despesas Operacionais   
   

            Despesas Administrativas 15.1  (5.713)  (92.304) 

            Despesas com Viagens   (24.814)  (44.105) 

            Despesas com Serviços de Terceiros 15.2  (114.316)  (50.694) 

            Despesas Tributárias 16  (2.162)  (7.267) 

            Despesas Financeiras 17  (9.658)  (15.811) 

     Despesa com Depreciação e Amortização  (39.272)  (28.252) 

            Outras Despesas Operacionais   (100)  (12.124) 

   (196.035) 
 

(250.557) 
      

     SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO              7.458 
 

                   -    

                                              
 
 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Instituto Sabin 

Demonstração do resultado abrangente para o período findo em 
 31 de dezembro de 2020 

(Valores expressos em reais) 

 
 

  2020  

Reclassificados 
2019 

     

Déficit/Superávit do exercício  7.458                              -    

     

Outros resultados abrangentes                              -                                 -    

Total dos Outros Resultados Abrangentes  7.458                              -    

     
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Instituto Sabin 

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 
para o período findo em 31 de dezembro de 2020 

(Valores expressos em reais) 

     
 

 
 

 
Patrimônio 

Social 

 Superávit/ 
Déficit 

Acumulado 

 
Total do Patrimônio 

Líquido 
   

 

 
  

     

Saldo em 31 de dezembro de 2018  143.899  (84.293)  59.606 

 
 

 
     

Superavit/Déficit do Período  
 -  -  - 

 
 

 
     

Saldo em 31 de dezembro de 2019  143.899  (84.293)  59.606 
  

 
     

Superavit/Déficit do Período   -  7.458  7.458 

   
     

Saldo em 31 de dezembro de 2020  143.899  (76.835)  67.064 

 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Instituto Sabin 

Demonstrações dos fluxos de caixa para o período findo  

em 31 de dezembro de 2020 

(Valores expressos em reais) 

    
 

 
  2020   2019 

I - ATIVIDADES OPERACIONAIS    
 

    Superávit/Déficit do Exercício  7.458  - 

    Depreciação/Amortização   49.860   (181.339) 

    Ajustes patrimoniais   -   (345.616) 

    Baixa de Ativo Imobilizado  
-   221.671 

  
57.318 

 (305.284) 

Variação de ativos     

    Créditos a Receber 
 78.378  192.448 

    Créditos a Receber com Restrição  (605)  - 

    Recursos de Projetos a Receber  126.908  - 

   204.681  192.448 

Variação de passivos     

    Fornecedores  2.616  (3.034) 

    Obrigações com Pessoal  (104.456)  (31.497) 

    Obrigações Tributárias 
 

(4.609)  933 

    Recursos de Projetos em Execução  152.539  (24.659) 

    Outras Obrigações a Pagar  (5)  (1.824) 

   46.085  (60.081) 

      

Caixa líquido gerado/consumido nas atividades operacionais  308.084  (172.917) 

     

II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS     

    Recurso Recebido pela Venda de Imobilizado  -  78.000 

    Aquisição de Ativo Imobilizado  (2.499)  - 

    Outros Investimento 
 

(513)  (521) 

    Aquisição de Ativo Intangível  (68.318)  (7.546) 

      

Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos  (71.330)  69.933 

     

III - AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES 
 

236.754  (102.984) 

     

SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA     

    Início do período  51.313   154.297 

    Final do período  288.067  51.313 

 
 

    

IV - AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES  236.754  (102.984) 
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1. Contexto operacional 

 

Criado em 2005 com sede em Brasília/DF, o Instituto Sabin (“Entidade”) é uma organização sem fins lucrativos 

que tem como missão contribuir para a melhoria da qualidade de vida das comunidades onde o Grupo Sabin 

atua, fomentando a inovação social. Atuamos nos campos da Responsabilidade Social, Investimento Social 

Privado e Inovação Social, reunindo e formalizando as práticas de responsabilidade social exercidas pelo 

Grupo Sabin S.A. 

 
O Instituto Sabin busca atingir as suas finalidades sociais por meio do fomento à inovação social, da promoção 

do voluntariado, da promoção do desenvolvimento econômico e social e da experimentação, não lucrativa, 

de novos modelos sócio - produtivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito, 

realizando suas atividades por meio da gestão de projetos, programas, planos de ação, para fortalecer o 

ecossistema de negócios de impacto social, através da doação de recursos físicos, humanos e financeiros, 

ou da prestação de serviços intermediários de apoio a outras organizações sem finalidade de lucros e a 

órgãos do setor público que atuam em áreas afins. 

 

O Instituto Sabin desenvolve suas atividades no campo da inovação social, sempre buscando fortalecer e 

estimular a transformação social, através da execução dos programas, projetos e atividades, sendo as 

principais:  

 

• Cuidando da Comunidade; 

• Saude+; 

• Ludoteca; 

• Plataforma de Empréstimo Coletivo; dentre outros.  

 
O Laboratório Sabin S.A. é o único mantenedor do Instituto Sabin. Os recursos para execução dos programas 

e projetos distribuídos nos eixos estratégicos para o exercício de 2020 no montante de R$ 5.200.00,00 (2019 

– R$ 5.000.000,00), foram aprovados na reunião de Assembleia do Conselho Diretor, ocorrida em 10 de 

dezembro de 2019. Em razão dos impactos provocados pela pandemia da Covid-19, foi necessário reduzir 

em 23,51% (R$ 1.222.534) o orçamento do Instituto de modo a não comprometer seus principais projetos. 

 

No âmbito do ano de 2020, o Instituto foi resiliente e adequou sua estratégia de atuação na área de inovação 

e de assistência social, acompanhando a gestão administrativa e financeira dos projetos conforme sua 

finalidade. A seguir, apresentamos os valores pertinentes à execução de programas, projetos e despesas 

administrativas.  
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Descrição Valor 

Fortalecer o Ecossistema de Impacto 118.940 

Desenvolver Organizações  687.945 

Instrumentos Financeiros Pró-impacto 310.000 

Narrativas e Compreensões - Conteúdo/Conhecimento 369.040 

Braço Social do Grupo Sabin 758.614 

Custos Equipe Instituto 1.235.722 

 3.480.261 

  

Descrição Valor 

Escritório 196.035 

Reversão Provisão Contábil 126.908 

Despesas Exercício Anterior 155.365 

 478.308 
  

Total Geral 3.958.569 

 
 
1.1 Descrição das principais atividades 

 
A inserção da dimensão “social” na área de inovação traz consigo diversos desdobramentos e significados. 

A inovação social está inserida na atuação institucional do Instituto Sabin e percorrem os nossos quatro 

grandes eixos estratégicos: (i) Atuar como Braço Social do Grupo Sabin; (ii) Fortalecer ecossistema de 

Impacto e Organizações Intermediárias de Impacto; (iii) Testar novos instrumentos financeiros pró impacto; e 

(iiii) Ampliar a compreensão e as narrativas de impacto.  

 

Para cada eixo temos diversos parceiros, iniciativas e projetos que buscam concretizar o desejo da 

transformação social, conforme apresentamos a seguir: 

 
a) Saúde+: O programa Saúde+ tem o foco em atender e desenvolver Organizações da Sociedade Civil - 

OSCs. Em parceria com uma consultoria contratada, o Instituto Sabin oferece capacitação para as OSCs, 

com objetivo de gerar impacto social somado à sustentabilidade econômica, capacitando gestores e 

colaboradores para a implementação de ferramentas de inovação. 

Ao final do programa as instituições terão a possibilidade de serem certificadas, pelos padrões internacionais 

como instituições filantrópicas. 

 
b) Cuidando da Comunidade: O Programa Cuidando da Comunidade, por meio do Instituto Sabin, 

concede desconto em exames laboratoriais a pessoas em situação de vulnerabilidade. Todas as solicitações 

são avaliadas individualmente, seguindo rigorosos critérios para validação. 
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c) Ludoteca: O Programa Ludoteca é composto pela ambientação de salas de atendimento, escuta e oitiva 

de crianças e adolescentes vítimas de violência, proporcionando uma melhoria nos atendimentos da rede 

pública. 

 
O Instituto Sabin, em parceria com uma consultoria técnica especializada na temática que envolve o 

atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência, criou uma capacitação teórico/prática para os 

profissionais que atuam com o público em questão, com objetivo de expandir os conhecimentos técnicos 

destes profissionais, utilizando a ludoterapia como eixo central nos atendimentos e demais técnicas de 

relevância para o tratamento, sempre visando a não revitimização do jovem e a plena eficácia da utilização 

dos materiais doados no programa. Em 2021 será lançada uma plataforma EaD que vai oferecer um curso 

voltado aos profissionais vinculados à Rede de Proteção à Violência. 

 
d) PAIS: O Programa de Aceleração de Impacto Social foi criado de forma colaborativa pelos parceiros da 

Rede de Investidores Sociais do DF, quais sejam: (i) Instituto Sabin; (ii) Instituto Bancorbrás; (iii) Instituto 

BRB; (iv) Instituto Cooperforte em parceria com a startup Phomenta, cuja finalidade é promover o 

protagonismo das instituições do terceiro setor com objetivo de fortalecer as organizações, por meio da 

capacitação em gestão, sustentabilidade econômica e inovação. 

 
e) Plataforma de Empréstimo Coletivo: O Instituto Sabin tem fomentado novos instrumentos de 

investimento pró-impacto e em parceria com a Sitawi, foi criada a Plataforma de Empréstimo Coletivo, que 

capta recursos para negócios sociais que geram impacto socioambiental positivo, sendo o Instituto um 

parceiro estratégico para desenvolver e viabilizar essa iniciativa. 

 
f) Investimento Social: Consiste no repasse de recursos de forma voluntária para organizações, projetos 

sociais, parcerias estratégicas, dentre outros. 

 

g) Projetos Sociais: Consiste no apoio para realização de campanhas internas e externas, bem como no 

aporte a projetos e no desenvolvimento de ações em prol da comunidade, seja por meio de Institutos, ONGs 

e Fundações. 

 

h) InovaSocial: O InovaSocial é uma plataforma sobre Inovação Social que surgiu com o objetivo de 

disseminar e fomentar conteúdos sobre o tema. Trata-se de um tema emergente e que carece de fontes de 

inspiração para ampliar as diversas referências sobre o assunto.  

 

j) Enactus: É uma iniciativa global que promove ações empreendedoras que são desenvolvidas por alunos 

de universidades de todo o País. É uma rede de estudantes, líderes executivos e líderes acadêmicos, que 

por meio de uma plataforma criada para os universitários, estimula a criação de projetos de desenvolvimento 

comunitário, com objetivo de colocar a capacidade e talento das pessoas em foco. Essa parceria vai fortalecer 

o ecossistema de impacto social em todo o Brasil. 

 

O Instituto também realiza doações pontuais, mediante a análise das demandas recebidas, além dos recursos 

aprovados para o exercício. 
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1.2 Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD 

 

Em 15 de agosto de 2018, um novo marco regulatório foi sancionado pela Lei Geral de Proteção de Dados - 

LGPD (Lei 13.709/2018), que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais (de funcionários, terceiros, 

clientes, fornecedores, entre outros), inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou jurídica de direito 

público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre 

desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.  

 
A partir do mesmo ano, o Grupo Sabin estruturou o Grupo de Trabalho LGPD (GT- LGPD), formado por 

diretores, gerentes e outras lideranças, que é responsável pelo programa de privacidade de dados pessoais 

e dados pessoais sensíveis nas relações e atividades empresariais junto aos clientes, parceiros, prestadores, 

fornecedores, autoridades públicas e sociedade em todo território nacional, além dos processos de 

adequação à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD. 

  

Em 2020, mesmo num contexto em que o setor de medicina diagnóstica foi referência para as ações de 

enfrentamento à pandemia, o Grupo Sabin concluiu o projeto de gap assessment com a firma de auditoria e 

consultoria Deloitte Touche Tohmatsu - DTT, que realizou uma avaliação detalhada e minuciosa do ambiente 

da Companhia e do Instituto com o objetivo de identificar o nível de aderência da organização em relação à 

referida lei. Esse trabalho apresentou como resultado as oportunidades de melhorias e um roadmap de 

implementação para privacidade.  

 

No mesmo ano, o Grupo nomeou o seu Data Protection Officer (DPO) e intensificou os investimentos no 

processo de desenvolvimento e capacitação de seus colaboradores. Os direitos dos titulares são 

cuidadosamente atendidos pelo canal exclusivo: dpo@sabin.com.br. É importante destacar ainda, que todas 

as ações conduzidas pelo Grupo para aderência à nova lei se estenderão também ao Instituto Sabin. 

 
A privacidade de dados pessoais representa um dos grandes ativos a serem cuidados pelo Grupo Sabin, 

assim, é essencial que na nossa missão de prestar serviço com excelência sejam emanadas e observadas 

as orientações para execução das atividades por toda a estrutura organizacional, como:  

 

• Estar em conformidade com as leis, normas e regulamentos inerentes à proteção de dados pessoais 

e dados pessoais sensíveis, alinhado com as melhores práticas de governança; 

• Cuidar e proteger o direito de privacidade de dados pessoais dos colaboradores, clientes, 

fornecedores, prestadores e parceiros contra os riscos de violação e incidentes; 

• Aprimorar continuamente políticas, normas, sistemas, registros, procedimentos, protocolos e rotinas 

capazes de assegurar relações seguras e transparentes no tratamento de dados pessoais e dados 

pessoais sensíveis; e 

• Investir continuamente na conscientização, capacitação e desenvolvimento em relação à proteção e 

privacidade de dados pessoais e dados pessoais sensíveis.  

 

mailto:dpo@sabin.com.br
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O Conselho de Administração, a presidência, diretorias, gerências e as lideranças do Grupo Sabin incentivam 

e estimulam a manutenção e a evolução constante da política corporativa de privacidade frente os 

stakeholders com os quais a organização mantém relação comercial, administrativa ou assistencial. Dessa 

forma, garante o tratamento dos dados pessoais e dados pessoais sensíveis para o propósito estabelecido 

entre as partes em conformidade com a LGPD e com as leis que constituem o arcabouço regulatório do setor 

de saúde, protegendo a privacidade e confidencialidade dos dados, além dos princípios éticos e morais 

preconizados pelo Grupo. 

 
 
1.3 Impactos da COVID-19 (Coronavírus) 

 

Desde o final de fevereiro de 2020, o mundo vem passando por um surto da doença chamada COVID-19 

(Coronavírus), classificada como pandemia pela Organização Mundial de Saúde - OMS. De acordo com a 

administração do Mantenedor, a Companhia continua acompanhando os possíveis impactos em suas 

operações e tem desenvolvido planos de contingências para manter a continuidade das atividades 

operacionais em uma situação de normalidade.  

 

Com os efeitos da pandemia, o Instituto Sabin não sofreu grande impacto, com base nas avaliações 

realizadas pelo Laboratório Sabin, a administração considera que os impactos da pandemia não afetaram 

seu negócio por esta fazer parte do segmento de saúde, logo não compromete a continuidade operacional 

do Instituto.  

 

Durante a pandemia foram desenvolvidas ações emergenciais a fim de colaborar com as comunidades e 

organizações assistidas. Ao longo de 2020 o Instituto Sabin adaptou suas atividades, seguindo os protocolos 

da pandemia da Covid-19, conseguiu emplacar diferentes ações e campanhas, abaixo relacionadas: 

 

• Apoio assistencial a organizações sociais e comunidades, com a doação de insumos diversos tais 

quais, cestas básicas e alimentos diversos, álcool, máscaras, produtos de limpeza e higiene; 

• Fomento à produção e doações de máscaras de tecido; 

• Disseminação de conteúdo para ONGs e servidores públicos; 

• Fomento a iniciativas de impacto; e 

• Cortesia de Exames. 

 

2. Apresentação das demonstrações financeiras 

 
As demonstrações contábeis apresentadas são de responsabilidade da Administração do Instituto e foram 

elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas nas 

Normas Brasileiras de Contabilidade e foram apresentadas conforme a mudança de prática contábil adotada 

pelo Instituto Sabin, aplicável a Entidade sem Finalidade de Lucros - ITG 2002 (R1). 

 

As demonstrações contábeis do Instituto Sabin foram aprovadas pela Administração em 14 de abril de 2021. 
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2.1 Continuidade operacional 

 
A pandemia influenciou o orçamento de 2020 do Instituto, ocasionando uma queda em 23,51% dos recursos 

transferidos pelo Mantenedor, porém mesmo com o novo cenário e com a adequação orçamentária, os 

impactos foram mitigados, o que não afetou a continuidade operacional da Entidade. As demonstrações 

contábeis foram preparadas com base no pressuposto da continuidade operacional do Instituto Sabin, uma 

vez que o Laboratório Sabin S.A., seu mantenedor, possui condições suficientes para prosseguir com suas 

operações, inclusive diante do novo cenário de pandemia no Brasil.  

 

A Administração Executiva do Instituto, considera que a Entidade não possui nenhuma incerteza relevante e 

material de eventos que possam gerar dúvidas significativas na sua capacidade de continuar operando no 

futuro. 

 

2.2 Reclassificação da demonstração do resultado do período 

 

Os valores correspondentes a Demonstração do Resultado do Período, referentes ao exercício findo em 31 

de dezembro de 2019, apresentados nestas demonstrações financeiras para fins de comparação, tiveram 

reclassificações para melhor apresentação conforme CPC 26 – (R1) Apresentação das Demonstrações 

Contábeis. Em decorrência da implantação de um novo Plano de Contas e para comparabilidade, as rubricas 

de custos e despesas de 2019 estão sendo apresentadas com segregação por projeto. 

 

Com a implantação do novo Plano de Contas, foram criadas rubricas específicas para segregar as receitas, 

despesas e custos por atividade em consonância à ITG 2002 (R1) e alinhadas aos eixos estratégicos do 

Instituto para melhor divulgação dos recursos de projetos com restrição. 

 

Conforme demonstrado no quadro abaixo, as principais reclassificações foram realizadas nas contas dos 

grupos de custos (Doação e Serviço de Pessoa Jurídica) e administrativo (Pessoal e Encargos), que foram 

segregadas por projeto.  

  Posição em 31/12/2019   Posição com Reclassificação 

    Com Restrição      

            Recursos de Projetos               4.503.627              4.503.627  

               4.503.627              4.503.627  

    Sem Restrição      

            Receita - Aporte Mantenedor                  126.908                 126.908  

            Receita de Doação Pontuais                     20.000                   20.000  

            Receita com Venda de Imobilizado  78.000   78.000 

            Receitas Financeiras                       1.552                     1.552   

            Outras Receitas                       6.197                     6.197   

                  232.656                 232.656   
       

    Total de Receitas               4.736.283              4.736.283   
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   Custos e Despesas Operacionais 
       

    Custo com Programas (atividades)       

            Pessoal e Encargos                              -             (1.232.845)  

            Doações e Donativos             (1.913.150)          (1.447.840)  

            Parcerias                              -                (623.141)  

            Serviços Pessoa Jurídica             (1.053.064)             (623.917)  

            Patrocínios                              -                 (25.500)  

            Consultoria e Assessoria                              -                (105.435)  

            Ação Institucional Sabin                              -                 (76.808)  

            Esporte                              -                (105.819)  

            Viagens                 (200.217)             (200.217)  

            Material de Consumo                   (10.496)               (10.496)  

            Bolsa de Estudo                   (10.173)               (10.173)  

            Ajuda de Custo                     (6.618)                 (6.618)  

            Lanches e Refeições                     (8.986)                 (8.986)  

            Combustíveis                     (3.872)                 (3.872)  

            Outros Custos                     (4.059)                 (4.059)  

             (3.210.635)          (4.485.726)  
       

    Custos e Despesas Operacionais       
       

    Despesas Operacionais       

            Despesa com Pessoal e Encargos             (1.232.845)                           -     

            Despesas Administrativas                 (164.127)              (92.304)  

            Despesas com Viagens                   (44.105)               (44.105)  

            Despesas com Serviços de Terceiros                   (16.132)               (50.694)  

            Despesas Tributárias                   (12.251)                (7.267)  

            Despesas Financeiras                   (15.811)               (15.811)  

            Despesa com Depreciação e Amortização  (28.252)   (28.252)  

            Outras Despesas Operacionais                   (12.124)              (12.124)  

             (1.525.648)             (250.557)  

       

    SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO                              -                              -   

 

  

3. Principais práticas contábeis adotadas 

 

As principais práticas contábeis adotadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão definidas 

abaixo. Essas práticas foram aplicadas de modo consistente no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 

e comparativo em 31 de dezembro de 2019. 

 

A moeda funcional do Instituto Sabin é o Real e todos os valores estão expressos em reais, exceto quando 

indicado de outra forma. 
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3.1 Declaração de conformidade 

 
Na preparação de suas demonstrações financeiras, a Entidade considerou as práticas contábeis adotadas no 

Brasil aplicáveis às entidades sem fins lucrativos, as quais incluem a ITG 2002(R1), aprovada pela Resolução 

nº 1.409, de 21 de setembro de 2012, emitida e aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade. 

 

3.2 Base para elaboração das demonstrações financeiras 

 
As demonstrações contábeis são apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Entidade e foram 

elaboradas com base no custo histórico e ativos financeiros disponíveis para venda, exceto se indicado de 

outra forma, conforme práticas contábeis descritas a seguir: 

 

a) Apuração do superávit 

 
Com a mudança da prática contábil no Instituto Sabin, as receitas e as despesas são registradas de acordo 

com o regime contábil de competência, que estabelece que sejam incluídas na apuração de resultado dos 

períodos em que ocorrerem, simultaneamente, quando se correlacionarem e independentemente de 

recebimento ou pagamento, em consonância com a ITG 2002 (R1), por ser uma entidade sem finalidade de 

lucros, o Instituto goza da isenção de imposto de renda e contribuição social incidentes sobre o superávit 

apurado. 

 

b) Ativo circulante e não circulante 

 
Os direitos são demonstrados pelos valores de realização, incluídos os rendimentos e as variações 

monetárias ou cambiais incorridos e deduzidos das correspondentes rendas a apropriar, quando aplicáveis. 

 

c) Ativo imobilizado  

 
Os itens do ativo imobilizado estão demonstrados ao valor de custo, deduzidos de depreciação e perda não 

recuperável acumulado (quando aplicável). Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do 

imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo 

e são reconhecidos no resultado. Gastos que representem melhorias no ativo (aumento da capacidade 

instalada ou da vida útil) são capitalizados. 

 
A Entidade utiliza a vida útil definida pelo regulamento do imposto de renda para depreciação dos seus ativos 

imobilizados e, apesar de julgar que tais taxas representariam uma estimativa próxima a real vida útil desses 

ativos. 

 
No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, o Instituto não verificou a existência de indicadores, que 

determinassem ativos imobilizados que poderiam estar acima do valor recuperável, e por isso nenhuma 

provisão para perda de valor recuperável dos ativos imobilizados foi necessária, bem como não realizou o 

registro do valor recuperável de ativos (impairment test). 
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d) Passivo circulante e não circulante 

 
Demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 

encargos.  

 
e) Patrimônio líquido 

 
Representado pelo patrimônio social do Instituto acrescido dos resultados superavitários ou deficitários anuais 

conforme o caso.  

 

3.3 Mudanças nas políticas contábeis e divulgações 

 
O Instituto passou a adotar a partir do exercício de 2019, as seguintes normas contábeis: 

 

• Interpretação Técnica Geral-ITG 2002 (R1);  

• Pronunciamento Técnico CPC 07 – Subvenção e Assistência Governamental, se aplicável; e  

• Manual de procedimentos para o Terceiro Setor, Aspectos de Gestão e de Contabilidade, do 

Conselho Federal de Contabilidade – CFC (2015). 

 

Para os exercícios anteriores a 2020, as receitas dos projetos eram realizadas quando do recebimento do 

recurso, pelo regime de caixa. Em atendimento às normas contábeis pertinentes as Entidades sem Finalidade 

de Lucros - ITG 2002 (R1), em 2020 passou a ser contabilizada em grupos específicos classificados como 

“Recursos com restrição” e os valores correspondentes à execução dos projetos, reconhecidos também em 

contas específicas, respeitando o princípio contábil da competência.  

 

Em 2020 implantamos um novo plano de contas, elencado pelos eixos estratégicos do Instituto. Para melhor 

adequação a norma, os registros contábeis foram segregados por tipo de atividades, evidenciando as contas 

de receitas e despesas com e sem restrição.  

 

Para divulgação e comparabilidade com o exercício de 2019, na nota explicativa nº 14 referente aos custos 

com projeto, demonstra todas as movimentações realizadas no grupo de contas.  

 
4. Caixa e equivalentes de caixa 

 
Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez. Os 

saldos registrados no disponível são segregados por:  

 
(i) recursos sem restrição, relacionados a valores que o Instituto pode aplicar livremente em ações 

previstas em seus objetivos sociais, e; 

 

(ii) recursos com restrição, cuja aplicação está vinculada a proposta orçamentária aprovada em 

Assembleia. 

 



INSTITUTO SABIN                                                                                                    
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020  
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)  

20 

4.1. Recursos - com restrição 

 
 2020  2019 

Bancos                                    -     49.269 

Aplicações financeiras 286.660  - 

Total 286.660  49.269 

 
 

4.2. Recursos - sem restrição 
 2020  2019 

Bancos 1.407  1.925 

Aplicações financeiras                                    -     119 

Total 1.407  2.044 

 

5. Adiantamentos sem restrições 

 
 2020  2019 

Adiantamento - Fornecedores Nacionais                                    -                                   5.875  

Adiantamento de Férias                                    -                                  50.933  

Outros Créditos                                    -                                  13.929  

Total                                    -                                  70.737  

 
 

6. Tributos a recuperar 

 

Compõe esse grupo, valores referentes ao IR incidente sobre a remuneração de serviços prestados por 

pessoa jurídica - IRRF, retenção de COFINS, CSLL e PIS/Pasep sobre serviços prestados por pessoa jurídica 

– CSRF e encargos e tributos incidentes sobre a folha de pagamento recolhidos a maior.  

 
 2020  2019 

IRRF S/ Folha a Recuperar                                    74                                 6.977  

IRRF s/ NF a Recuperar                                  249                                    249  

Retenção PIS/COFINS/CSLL                                  629                                 1.325  

Total                                  952                                 8.551  
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7. Imobilizado / Intangível 

 

7.1. Imobilizado sem restrição 

 
O Instituto não possui imobilizado adquirido com recursos de projetos para fins restritos.  

    

 

Equipamentos proc. 
de Dados 

  
Máquinas e 

equipamentos 
 Veículos  Total 

Custo        

Em 1º de Janeiro de 2020                         2.479                         20.785                         75.943                         99.207  

Adições                         2.499                                  -                                    -                             2.499  

Baixas                                -                                    -                                    -    
 

                               -    

Em 31 de dezembro de 2020                        4.978                         20.785                         75.943                       101.706  

 
       

Em 1º de Janeiro de 2020                     (1.240)                     (14.356)                     (40.503)                     (56.099) 

Depreciação                         (621)                       (2.079)                     (15.188)                     (17.888) 

Baixas                                -                                    -                                    -                                    -    

Em 31 de dezembro de 2020                      (1.861)                     (16.435)                     (55.691)                     (73.986) 

             

Valor contábil        
        

Em 1º de Janeiro de 2020                         1.240                           6.429                         35.440                         43.108  

             

Em 31 de dezembro de 2020                         3.118  
 

                        4.350  
 

                      20.251  
 

                      27.720  

 
 
7.2. Intangível sem restrição 

 

Em 2020, após a análise dos recursos destinados para a construção e implementação da plataforma utilizada 

para cadastros de exames no Instituto, a Administração decidiu por realizar a contabilização desse intangível, 

ajustando os valores que haviam sido contabilizados a época como despesa, e fazendo o registro do montante 

de amortização acumulada referente a 2018/2019.  
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Licença de uso e Software   Total 

Custo    

Em 1º de Janeiro de 2020                         7.546                           7.546  

Adições                       75.864                         75.864  

Baixas                      (7.546)                       (7.546) 

Em 31 de dezembro de 2020                       75.864                         75.864  

 
   

Em 1º de Janeiro de 2020                      (5.659)                       (5.659) 

Amortização                    (39.518)                     (39.518) 

Baixas                         7.546                           7.546  

Em 31 de dezembro de 2020                    (37.631)                     (37.631) 

       

Valor contábil    
    

Em 1º de Janeiro de 2020                         1.887                           1.887  

       

Em 31 de dezembro de 2020                       38.232                         38.232 

 
 
 

8. Fornecedores 

 
Refere-se às obrigações que o Instituto tem proveniente de gastos administrativos para pagamento no 

exercício subsequente. O saldo da conta é composto por:  

 
 2020  2019 

Alelo                                    -                                   3.950  

Luan Marketing e Informações Ltda.                               3.142                                      -    

Isabela Flores Intermediações                                1.560                                      -    

JYG Comércio de Brindes Ltda. ME                               1.185                                      -    

Outros Fornecedores                                  458                                    240  

Contas a Pagar - Cartão de Crédito                                  461                                      -    

Total  6.806  4.190 

 
 
9. Obrigações sociais e trabalhistas 

 
Corresponde às provisões para pagamento decorrentes de obrigações relacionadas a folha de pagamento, 

encargos sociais e impostos, sendo composto conforme demonstrado a seguir: 
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 2020  2019 

Salários a pagar                            27.484                              41.497  

Previdência Privada Voluntária                                577                                    -    

                            28.061                              41.497  

    

Provisão de férias                            17.322   59.616 

INSS sobre provisão de férias                             4.417                              15.202  

FGTS sobre provisão de férias                             1.386                               4.769  

PIS sobre provisão de férias                                727                               1.173  

 23.852  80.760 

    

INSS a recolher                            13.173                              18.028  

FGTS a recolher                             4.338                               7.285  

PIS a recolher                                669                               1.159  

IRRF a recolher                            10.835                              36.654  

                            29.015                              63.126  

    

Total  80.928  185.383 

 
 
 
 

10. Obrigações tributárias 
 

 2020  2019 

IRRF de PJ a recolher                                  24                                    72  

PIS/COFINS/CSLL de PJ a recolher                                  13                                  520  

ISS de PJ a recolher                                   3                                    -    

Total  40  592 

 

 
 
11. Recursos de projetos em execução 

 
Estão demonstrados no Passivo Circulante, na conta Recursos de Projetos em Execução, os recursos 

financeiros provenientes do Mantenedor, oriundos de doações mensais, cujo objetivo é a realização de 

programas, projetos e atividades pré-determinadas, de acordo com o orçamento aprovado em Assembleia. 

Sua contabilização é realizada de acordo com a Resolução do CFC nº 1.409/2012, que aprova a ITG 2002 

(R1) – Entidade sem finalidade de lucro, conforme demonstrado abaixo: 
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 2020  2019 

Fornecedores nacionais PJ - Projetos                            17.991                              49.269  

Fornecedores - Institucional                             3.050                                    -    

IRRF de PJ a recolher - Projetos                                167                               1.354  

PIS/COFINS/CSLL de PJ a recolher - Projetos                             1.161                               4.054  

IRRF a Pagar - Aluguel                                  23                                    -    

Recursos a Executar – Projetos (a)                          180.766                                    -    

Total 203.158  54.677 

 
(a) Esse valor refere-se a recursos não executados em 2020, cuja contrapartida está registrada em aplicações financeiras.  
 
 

12. Patrimônio líquido 

 
Composto pelo patrimônio social da absorção de superávits de anos anteriores e por um déficit acumulado 

de R$ 76.835 diminuído em 2020 pela apuração de um superávit de R$ 7.458.  

 
13. Receitas 

 
13.1. Receitas - com restrição 

 
As receitas com restrição correspondem ao total executado dos projetos incluídas as despesas 

administrativas. No exercício de 2020, o valor dos recursos repassados pelo Mantenedor totalizou o montante 

de R$ 3.977.466, dos quais R$ 254.000 foram utilizados para liquidar despesas provisionadas do exercício 

anterior.  

 

A seguir, apresentamos a segregação das receitas com e sem restrição, reconhecidos em 2020.  

 
 2020  2019 

Fortalecer o Ecossistema de Impacto                          118.940                              82.340  

Desenvolver Organizações                           687.945                            941.093  

Instrumentos Financeiros Pró-impacto                          310.000                            610.000  

Narrativas e Compreensões - Conteúdo/Conhecimento                          369.040                            308.029  

Braço Social do Grupo Sabin                          758.614                         1.329.320  

Custos Equipe Instituto                       1.235.722                         1.232.845  

Total  3.480.261  4.503.627 
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13.2. Receitas – sem restrição  

 
 2020  2019 

Receita - Aporte Mantenedor                                  -     126.908 

Receita de Doação Pontuais 3.188  20.000 

Receita com Venda de Imobilizado                                  -     78.000 

Receita Administrativa  194.054                                   -    

Receita de Palestras 500                                   -    

Receita Financeira 3.123  1.552 

Outras Receitas 2.628  6.196 

Total Geral 203.493  232.656 

 
14. Custos com programas 

 
Os custos referem-se aos valores gastos com a execução dos programas e projetos no exercício de 2020, 

por categoria de despesa. O Instituto Sabin adotou a ITG 2002 (R1) para adequação a prática contábil em 

2019 e em 2020 foi implantado o plano de contas, onde as despesas foram desmembradas por atividades, 

para melhor detalhamento e apresentação, conforme os eixos estratégicos de atuação do Instituto. 
 

Com a implantação do novo Plano de Contas, os custos com projetos foram distribuídos por atividades, 

ensejando a criação de contas contábeis específicas para melhor apresentação da prestação de contas, 

mensuração e transparência dos recursos com restrição.  

 

A Administração considera que as reclassificações decorrentes da adoção da nova prática contábil não 

afetam a divulgação realizada em 31 de dezembro de 2019, pois não houve alteração no resultado exercício, 

sendo apresentado somente para melhor divulgação, comparabilidade e entendimento dos usuários da 

informação. 

 

A seguir, demonstramos as movimentações ocorridas nos principais grupos de contas a partir do saldo 

encerrado em 31 de dezembro de 2019.  

 

Custos com Programas / Despesas 
Anteriormente 
apresentado 

 Movimentações 
 

Saldo Final Ajustado 
DRP 

Doações e Donativos            1.913.150                (465.310)             1.447.840  

Custo com Serviços Pessoa Jurídica            1.053.064                (429.147)                623.917  

Despesas Administrativas               164.127                  (71.824)                  92.304  

Despesas Tributárias                 12.251                    (4.984)                    7.267  

Despesa Folha - Equipe            1.232.845            (1.232.845)                           -    
            4.375.437   

(2.204.110)             2.171.328  
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14.1. Custo com pessoal e encargos 

 
Os valores apresentados nestas demonstrações financeiras, correspondente a Pessoal e Encargos, 

referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, foram demonstrados para fins de comparabilidade 

com o ano de 2020 e adequação ao novo plano de contas. 

 

Com a mudança da prática contábil, a folha de pagamento foi considerada como despesa com restrição, visto 

que a equipe está alocada para realização de todas as atividades do Instituto. Dessa forma, os valores 

correspondem às despesas decorrentes de obrigações relacionadas à folha de pagamento, encargos sociais 

e impostos, conforme apresentados a seguir: 

 
 2020  2019 

Salários e Ordenados 481.638  511.819 

Bônus e Gratificações 76.066                       134.364  

13º Salário                                  -                                     9  

Remuneração Variável 100.292                         67.322  

Aviso Prévio / Anuênio  34.997                           2.669  

(-) Recuperação de Despesas com Pessoal                           (14.305)                                 -    

FGTS / PIS sobre Folha                            53.331                          53.807  

INSS                           142.374                        150.865  

FGTS - Multa Rescisória                            50.898                                  -    

Assistência Médica                            55.068                          91.571  

Treinamento / Uniformes / VT / Previdência Privada                            10.431                          14.838  

Vale Alimentação                            77.180                          62.189  

(-) Recuperação de Despesas / Benefícios com Pessoal                            (9.070)                      (19.606) 

Despesas com Provisões de Férias                            72.625                          68.703  

Despesas com Provisões de 13º Salário                            59.801                          49.726  

Despesas com Provisões de FGTS / INSS / PIS                            44.396                          44.569  

Total 1.235.722  1.232.845 

 

 
 

Reclassificações - DRP 2019
 Doações / 

Donativos 

 Custo 

Serviços P.J 

 Despesas 

Administrativas 

 Despesas 

Tributárias 

 Despesa Folha 

Equipe  Saldo Final 

Contas (465.310)           (429.147)           (71.824)               (4.984)                 (1.232.845)         (2.204.110)         

Parceria 433.040            190.101            -                       -                      -                       623.141             

Patrocínio 25.500               -                     -                       -                      -                       25.500                

Consultoria e Assessoria 6.770                 98.665              -                       -                      -                       105.435             

Ação Institucional Sabin -                     -                     71.824                4.984                  -                       76.808                

Esporte -                     105.819            -                       -                      -                       105.819             

Despesa Serviços de Terceiros -                     34.562              -                       -                      -                       34.562                

Custo - Folha Equipe -                     -                     -                       -                      1.232.845          1.232.845          

Total - -                     - - - -                      
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14.2. Doações e donativos 

 
Os valores apresentados nestas demonstrações financeiras, correspondente a Doações e Donativos, 

referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, foram demonstrados para fins de comparabilidade 

com o ano de 2020 e adequação ao novo plano de contas. As Doações foram segregadas pelos eixos 

estratégicos do Instituto, para melhor detalhamento e apresentação, por programas e projetos, conforme 

abaixo: 
 2020  2019 

Plataforma de Empréstimo Coletivo                    300.000                      550.000  

Doações Pontuais                    150.076                      149.333  

Junior Achievement                    103.814                        91.088  

Eventos do Ecossistema                                -                          66.300  

Fundo Positivo                      55.000                        60.000  

Impact Hub Nacional                      50.000                        75.000  

Fundação Abrinq                      29.436                        26.616  

Gife                      18.940                        14.340  

Ludoteca                      17.436                        68.304  

Projeto Cuidando da Comunidade                               -                          16.926  

Saúde +                      10.250                                 -    

Contratos de Impacto Social                      10.000                        60.000  

Eventos de Referência do Campo                       5.000                        35.239  

Projeto Apoio Esportivo                        2.375                      227.818  

Outros Projetos                      12.997                          6.876  

Total                    765.324                  1.447.840  

 
14.3. Parcerias  

 

Em 2019 os valores abaixo estavam classificados na conta de Doação e Serviço de Pessoa Jurídica. Com a 

implantação do novo Plano de Contas e para adequação aos eixos estratégicos do Instituto, as contas foram 

segregadas por projeto. No quadro a seguir demonstramos as despesas com programas e projetos. 
 2020  2019 

Saúde +                          368.002                            397.991  

Eventos de Referência do Campo                           97.500                             73.000  

AUPA                           74.500                             62.250  

PAIS - Programa de Aceleração de Impacto Social                           68.000                             73.000  

Impacta Nordeste                           40.000                             12.000  

Move Social                           40.000                                    -    

Eventos do Ecossistema                           15.000                                    -    

Doações Pontuais                           10.500                               4.900  

Outros Projetos                             5.000                                    -    

Total                          718.502                            623.141  
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14.4. Serviços de pessoa jurídica 

 

Com a adequação ao novo plano de contas, os valores referentes a Serviços de Pessoa Jurídica foram 

segregados pelos eixos estratégicos do Instituto. Para melhor detalhamento e comparabilidade, 

demonstramos os valores de 2019, por programas e projetos: 
 

 2020  2019 

Projeto Cuidando da Comunidade                    288.900   507.797 

Plataforma Inova Social                    102.040   100.540 

Outros Projetos                        2.631   15.580 

Total                    393.571                      623.917  

 

14.5. Patrocínios 

 

Em 2019 os valores abaixo estavam classificados na conta de Doação que em 2020 foi segregada e 

reclassificada para a conta de Patrocínio. No quadro a seguir demonstramos as despesas com programas e 

projetos. 
 

 2020  2019 

Aliança Negócios de Impacto                          50.000   - 

Eventos do Ecossistema                          30.000   - 

Eventos de Referência no Campo                          10.000   25.000 

Campanha Doação de Sangue                          10.000   - 

Doações Pontuais                            1.500   500 

Total                          101.500   25.500  

 

 

14.6. Consultoria e assessoria 

 

Em 2019 os valores abaixo estavam classificados na conta de Doação e Serviço de Pessoa Jurídica e foram 

segregados e reclassificados para a conta de Consultoria e Assessoria. O quadro abaixo registra a 

segregação das despesas vinculadas aos projetos Ludoteca e Saúde+. 

 
 2020  2019 

Consultoria - Ludoteca                            87.500   98.665 

Materiais - Ludoteca                            19.959   5.770 

Saúde +                                285   1.000 

Total                          107.744                            105.435  
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14.7. Ação institucional Sabin 

 

Em 2019 os valores referentes ao Espaço Bem Viver, foram classificados no grupo de despesas 

administrativas e tributárias, sendo reclassificadas para contas de projetos, compondo o eixo estratégico 

Braço Social, conforme demonstrado no quadro abaixo: 

 
 2020  2019 

Aluguel                      41.940   43.314 

Condomínio                      21.695   17.365 

Energia Elétrica                        7.197   9.729 

IPTU                        5.434   4.984 

Internet / TV                        1.512   1.416 

Total  77.778                        76.808  

 
14.8. Esporte 

 
Em 2019 os valores referentes as despesas com a equipe de Esporte Sabin, foram classificadas na conta de 

Serviços Pessoa jurídica. Com a implantação do plano de contas e para adequação aos projetos, essas 

despesas foram reclassificadas, compondo o eixo estratégico Braço Social e para fins de comparabilidade, 

apresentamos o quadro de 2019. 

 
 2020  2019 

Assessoria / Inscrições / Material                      23.866   101.319 

Manutenção                        8.250   4.500 

Total                      32.116                      105.819  

 

 

15. Despesas administrativas e gerais 

 
As despesas administrativas e gerais referem-se a gastos operacionais sem restrição. Até o exercício de 

2019, estes valores eram registrados como despesas administrativas. Com a implantação do novo Plano de 

Contas, passaram a compor as contas específicas de projetos no eixo estratégico Braço Social, conforme 

demonstrado nos quadros a seguir. 
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15.1. Despesas administrativas 
 
 2020  2019 

Combustíveis e Lubrificantes                            19.690                              27.352  

Serviços de Telecomunicação                             3.294                               3.010  

Doações Pontuais                             8.239                                    -    

Veículos / Seguros                             6.552                               8.776  

Alimentação                             3.825                               6.187  

Taxas e Emolumentos                                  -                                27.571  

Materiais de Escritório / Congressos e Eventos                             4.922                               2.534  

Baixa de Imobilizado                                  -                                12.079  

Contribuição Sindical Patronal                                  -                                 3.258  

Ajuste de reconhecimento de intangível (49.170)  - 

Outras Despesas                             8.361                               1.537  

Total 5.713                             92.304  

 
 

15.2. Despesas com serviços de terceiros 
 
 

 2020  2019 

Serviços Advocatícios                              44.800                                  9.300  

Manutenção, Conservação e Limpeza                                3.865                                  1.078  

Serviços Pessoa Jurídica                              48.580                                      34.562    

Serviços de Consultoria e Pesquisas                              12.000                                      -    

Outras despesas 5.071  5.754 

Total  114.316  50.694 

 
 
 

16. Despesa tributária  

 

Até o exercício de 2019 os valores de IPTU do Espaço Bem Viver, eram classificados dentro do grupo de 

despesas tributárias. Com a implantação do novo Plano de Contas, estas despesas foram reclassificadas 

como projetos, compondo o eixo estratégico Braço Social e para fins de comparabilidade, demonstramos o 

quadro abaixo: 

 
 2020  2019 

Impostos e Taxas                                411                               4.738  

IPVA/DPVAT                             1.750                               2.128  

Outros                                   1                                  401  

Total                              2.162                             7.267  
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17. Despesas financeiras 

 
 2020  2019 

Despesas e Tarifas Bancárias                             7.979   8.337 

Juros e Multas sobre Títulos e Impostos                             1.436   7.474 

Outros                                243   - 

Total                             9.658   15.811 

 
 
18. Tributos e contribuições 

 
18.1. Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social Sobre o Lucro (CSLL) 

 
O Instituto por ser uma Entidade sem finalidade de lucros, goza do benefício de isenção do pagamento dos 

tributos federais incidentes sobre seu déficit (superávit) de acordo com o Artigo 184 do Decreto nº 9.580 de 

22 de novembro de 2018 e Lei nº 9.532/97. 

 

18.2. PIS/COFINS 

 
O Instituto por ser uma Entidade sem finalidade de lucros, está sujeita ao pagamento da contribuição para o 

PIS calculada sobre a folha de salários à alíquota de 1% de acordo com o Artigo 13 da Medida Provisória nº 

2.158-35/2001 e Lei nº 9.532/97.  

 
Com relação à COFINS incidente sobre os recursos decorrentes de suas atividades, o Instituto goza do 

benefício de isenção do pagamento, conforme estabelece o Artigo 14, Inciso X da Medida Provisória 2.158-

35/2001 e as Leis nº 9.718/98 e 10.833/03.  

 

Por não se caracterizar como atividade própria das associações, as receitas decorrentes de aplicações 

financeiras, não estão isentas da Cofins, porém devido a irrelevância do valor, o Instituto Sabin não recolheu 

esse imposto em 2020. 

 

18.3. Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD  

 
O Instituto Sabin, amparado pelo parecer emitido por seus Assessores Jurídicos, não recolhe o ITCMD 

incidente sobre as doações recebidas, uma vez que atende aos requisitos descritos no inciso II do Artigo 4º, 

parágrafo único, do Decreto Distrital nº 34.982/2013, por estar no campo da não-incidência. 

 

19. Contingências 

 
O Instituto não possuí processos judiciais e administrativos, de natureza civil, trabalhista e tributário, perante 

os Tribunais de Justiça ou Órgãos governamentais, por isso não há registro para constituição de provisões 

contingenciais. 
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20. Seguros  

 
O Instituto mantém a política de contratar seguros para riscos de colisão, incêndio, roubo e furto, entre outros 

relacionados aos seus veículos. O seguro contratado possui cobertura de responsabilidade civil, danos 

materiais, corporais, morte e invalidez, com vigência até junho de 2021.  

 
Conforme descrito na apólice de seguro, o valor líquido do prêmio é de R$ 2.189. A cobertura apresentada 

até em 31 de dezembro de 2020 é de: 
 

 2020 

Danos materiais  100.000 

Danos corporais 100.000 

Morte, invalidez e despesas médico-hospitalares 15.000 

Total  215.000 

 
 
21. Eventos subsequentes  

 
A administração da entidade adota procedimentos para identificar e avaliar eventos que tenham ocorrido entre 

a data base das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020 e sua aprovação e publicação e, 

quando significativos, esses eventos são reconhecidos e registrados ou divulgados. Para o período 

subsequente a essas demonstrações não havia nenhum evento que se enquadrasse nessas características 

para a Entidade. 

 

**** 
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