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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS

Aos Administradores e Conselheiros da

Instituto Sabin

Brasília - DF

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto Sabin (“Entidade”), que compreendem
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa
para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes  notas explicativas, incluindo
0 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 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que
incluem a resolução CFG 1.409/12 (ITG 2002) - 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 resolução
CFC 1.409/12 (ITG 2002) - 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 Companhia. 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, 28 de fevereiro de 2022.
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Instituto Sabin

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021
(V^res expressos em reais 1)

Notas 2021 2020

ATIVO

CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Recursos com restrição

Recursos sem restrição

286,6604.1 967.797

13.740 1.4074.2

981.537 288.067

CRÉDITOS A RECEBER

Adiantamentos sem restrição

Tributos a recuperar

Despesas antecipadas

Recursos a receber - projetos

22.051

9528555

912800

605

2.46923.706

1.005.243 290.536Total do Ativo Circulante

NAO CIRCULANTE

Investimento

Imobilizado sem restrição

intangível sem restrição

2.068 1.508

27.7206.1 9,457

24.624 38.2326.2

36.149 67.460Total do Ativo Não Circulante

1.041.392 357.996TOTAL DO ATIVO
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Instituto Sabin

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021
(Vaiores expressos em reais 1)

Notas 2021 2020

PASSIVO

CIRCULANTE

Fornecedores

Obrigações sociais e trabalhistas

Obrigações tributárias

Recursos de projetos a executar

Total do Passivo Circulante

1.238 6.8067

146.880 80.9288

179 409

815.658 203.15810

963.955 290.932

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio social

Superavít^éficit Acumulado

11

143.899

(66.462)

143.899

(76.835)

77.437 67.064

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.041.392 357.996

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

/

5



Instituto Sabin
Demonstração do resultado do período findo em 31 de dezembro 2021
{Valores expressos em reais 1)

2021 2020Notas

12.1Com Restrição

Recursos de projetos

Voluntariado

3.480.2613.906.148

20.488

3.926.636 3.480.261

12.2Sem Restrição

Receitas sem restrição

Receitas financeiras

Outras receitas

197.742284.218

20.209 3.123

2.6281.566

305.993 203.493

4.232.629 3.683.754Total de Receitas

13Custo com Programas (atividades)

Pessoal e encargos

Doações e donativos

Parcerias

Serviços pessoa jurídica

Patrocínios

Consultoria e assessoria

Ação institucional Sabin

Esporte

Voluntariado

Viagens

Material de consumo

Bolsa de estudo

Ajuda de custo / refeições

Outros custos

(995.033)

(1.135.432)

(807.081)

(530.249)

(92.200)

(196.695)

(91.610)

(18.197)

(20.488)

(1.235.722)

(765.324)

(718.502)

(393.571)

(101.500)

(107.744)

(77.778)

(32.116)

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

(21.072)

(4.522)

(12.149)

(3.043)

(7.218)

(273)

(1.468)

(12.314)

(3.000)

(22.597)

(3.480.261)(3.926.637)

Despesas Operacionais

Despesas administrativas

Despesas com viagens

Despesas com serviços de terceiros

Despesas tributárias

Despesas financeiras

Despesa com depreciação e amortização

Outras despesas operacionais

(5.713)

(24.814)

(114.316)

(2.162)

(9.658)

(39.272)

14.1 (87.529)

(156.047)

(3.297)

(8.161)

(39.702)

14.2

15

16

(883) (100)

(196.035)(295.619)

SUPERÁVrr DO período 10.373 7.458

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



Instituto Sabin

Demonstração do resultado abrangente para o período findo em 31 de dezembro de 2021
(Váores expressos em reais 1)

20202021

7.45810.373Superávit do exercício

Outros resultados abrangentes

Total dos Outros Resultados Abrangentes 7.45810.373

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 2021
(Valores expressos em reás 1)

Superávit/

Déficit

Acumulado

Patrimônio
Total do

Patrimônio

Liquido
Social

(84.293) 59.606143.899Saldo em 31 de dezembro de 2019

7.4587.458Superávit do periodo

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

10.373 10.373Superávit do período

(66.462) 77.437143.899Saldo em 31 de dezembro de 2021

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 2021
(V^res expressos em reais 1)

20202021

I ■ ATIVIDADES OPERACIONAIS

Superávit do exercício

Oepreciaçâo/amortização

7.45810.373

39.702 49.860

57.31850.075

Variação de ativos

Créditos a receber

Créditos a receber com res^o

Recursos de projetos a receber

78.378(21.842)

(605)605

126.908

204.681(21.237)

Variação de passivos

Fornecedores

Obrigações com pessoal

Obrigares tributárias

Recursos de projetos em execução

Obrigações tributárias projetos

Outras obrigações a pagar

2.616(5.568)

65.952 (104.456)

(552)139

152.539

(4.057)

611.983

517

(5)

673.023 46.085

308.084701.861Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

II. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aquisição de ativo imobilizado

Aquisição de investimento em cotas de cooperativa

Aquisição de ativo intangível

(2.499)

(513)(560)

(68.318)(7.831)

(71.330)(8.391)Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos

693.470 236.754III • AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES

SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Inicio do Exercido

Finai do Exercício

51.313

288.067

288.067

981.537

IV • AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES 236.754693.470

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

9



MSYiTVrol •

sabin
INSTITUTO SABIN

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional

Criado em 2005, com sede em Brasília (DF), o Instituto Sabin (“Entidade” ou “Instituto") é uma organização

da sociedade civil de interesse público (OSCIP), constituída sob a forma de pessoa jurídica de direito privado

de natureza associativa e sem fins lucrativos. Como responsável pela gestão do investimento social privado

do Grupo Sabin, o Instituto Sabin tem a nobre missão de melhorar a qualidade de vida das comunidades

onde 0 Grupo Sabin está, fomentando a inovação social.

Para cumprir com sua missão, o Instituto Sabin se orienta por quatro eixos estratégicos de atuação, a saber:

Engajamento social e filantropia: atuar como braço social do Grupo Sabin nas questões comunitárias,

filantrópicas e de voluntariado corporativo;

Fortalecimento de ecossistemas e organizações: fortalecer ecossistemas e organizações, sociais e de

impacto, alinhadas com sua missão;

a)

b)

Investimentos para impacto: testar instrumentos financeiros capazes de gerar impacto social e

ambiental; e

c)

Produção e difusão de conhecimento: estimular a pesquisa, a produção, a organização e a difusão de

conhecimentos e práticas no campo de impacto social.

d)

O Instituto Sabin tem o Grupo Sabin como seu único mantenedor. O orçamento para o exercício de 2021, no

montante de R$5.000.000,00 (2020 - R$5.200.000,00), foi aprovado em Assembléia Geral Ordinária

realizada em 15 de dezembro de 2020. No segundo ano de pandemia de COVID-19, o Instituto Sabin manteve

suas principais atividades, além do apoio assistencíal para comunidades em situação de vulnerabilidade

social devido à pandemia.

O quadro abaixo apresenta os valores utilizados para a execução do portfólio de projetos do instituto Sabin

em 2021:

ValorDescrição

Fortalecimento de ecossistemas e organizações

Investimentos para impacto

Produção e difusão de conhecimento

Engajamento sodai e filantropia

Custos equipe instituto

Trabalho voluntário

Total

1,243,403

496.659

338.762

832.291

995.033

20.488

3.926.636
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INSTITUTO SABIN

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

ValorDescrição

295.619

81.866

Escritório

Despesas exercício anterior (nota 12)

377.485

4.304.121Total Geral

1.1 Descrição das principais atividades

O portfólio de projetos do Instituto Sabin está distribuído em quatro eixos estratégicos de atuação, conforme
supracitado, e todas suas iniciativas buscam fomentar a inovação social.

Para cada eixo estratégico, o Instituto Sabin atua com programas, projetos, campanhas, ações, eventos,

apoio a pesquisas e aporte financeiro a iniciativas sociais de terceiros (doação e grantmaking) que estão

alinhados com sua missão e que buscam a transformação social, conforme segue:

Engajamento social e filantropia1.1.1

Campanhas: as campanhas acontecem durante todo o ano e visam arrecadar donativos que serão

distribuídos em organizações parceiras.
a)

Cuidando da Comunidade: o programa disponibiliza cortesias ou descontos de exames laboratoriais

para pessoas em situação de vulnerabilidade social e organizações da sociedade civil (OSCs) parceiras
do Instituto Sabin. O programa contribui para o acesso ao ciclo do cuidado em saúde para as

comunidades onde o Grupo Sabin está.

b)

Líderes de Impacto: como primeira iniciativa formal de promoção à cultura de voluntariado, o programa

estimula a liderança para trabalho voluntário entre os colaboradores do Grupo Sabin. Fora do Distrito

Federal, os Líderes de Impacto representam o Instituto Sabin e atuam em iniciativas de responsabilidade

social em comunidades em que o Grupo Sabin está.

c)

Programa de Voluntariado Corporativo do Grupo Sabin - Eu Faço Impacto: iniciativa de promoção à

cultura do voluntariado dentro do Grupo Sabin, que visa reunir os colaboradores em prol de causas

sociais na comunidade em que estão inseridos. Os colaboradores se reúnem em grupos de trabalho

que se organizam para planejar e executar ações sociais para diversos públicos e temáticas. Além do

impacto social positivo, o programa contribui para o crescimento profissional dos trabalhadores

estimulando a empatia, proatividade, trabalho em equipe, negociação e muitas outras habilidades que

compõem um bom profissional e cidadão.

d)

/
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INSTITUTO SABIN

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

e) Ludoteca: uma Ludoteca é uma sala ambientada, composta por diversos materiais pedagógicos como

brinquedos, jogos, livros e recursos lúdicos. Além disso, o espaço é climatizado e possui a privacidade

adequada para a escuta, oitiva ou acompanhamento terapêutico de crianças, adolescentes e famílias

vítimas de violência. Criado em 2008, o projeto Ludoteca tem como objetivo melhorar os atendimentos

realizados pelos profissionais que atuam na rede de atenção à violência nas áreas de saúde, justiça,

assistência social e segurança pública. O projeto evoluiu e se tornou o Programa Ludoteca que, em

2021, aconteceu de duas formas: com a doação de bens e serviços para ambientação do espaço físico

e a oferta de capacitação continuada, por meio de curso EaD, para os profissionais da rede de atenção

à violência.

Fortalecimento de ecossistemas e organizações1.1.2

Saúde+: primeira iniciativa do Instituto Sabin, o Saúde+ é um programa que evoluiu ao longo dos anos

e, hoje, é voltado para o fortalecimento de empreendedores sociais que fazem a gestão de

organizações da sociedade civil. O programa, realizado em parceria com a Phomenta, tem o objetivo

de desenvolver as organizações para que alcancem  a sustentabilidade financeira e potencializem sua

capacidade de gerar impacto social. Isso é feito por meio da capacitação oferecida às OSCs, que se

divide em três grupos; Trilha +Gestào, Comunidade de Empreendedores Sociais Saúde+ e Jornada

de Inovação Social. Além disso, o programa também realiza ações que promovem a atenção primária

à saúde para as pessoas assistidas pelas organizações participantes da aceleração. Por meio da

doação de exames laboratoriais e consultas, os beneficiários têm acesso ao ciclo do cuidado em

saúde, realizado em parceria com o Horas da Vida.

a)

Programa de Aceleração de Impacto Social - PAIS:  O Programa de Aceleração de Impacto Social

(PAIS) é fruto do fortalecimento de redes e dinamismo cooperativo entre os parceiros da Rede de

Investidores Sociais do DF (RIS-DF), que foi lançado em 2018.0 programa é uma iniciativa realizada

em parceria com os Instituto Bancorbrás, Instituto BRB e Instituto Sicoob e correalizado pela

Phomenta. O PAIS visa o fortalecimento de OSCs, por meio da capacitação focada em gestão,

sustentabilidade econômica e inovação. A aceleração apresenta e ensina às organizações as

principais ferramentas de gestão reconstruídas com uma linguagem simples, com foco em inovação

pensadas para o impacto social. O programa abrange organizações de todo o Brasil e o processo

seletivo são focados em organizações geridas por empreendedores sociais de alto engajamento e que

estejam empenhados em gerar soluções para problemas reais da sociedade, mas não possuem os

mesmo recursos e ferramentas que empreendedores convencionais.

b)

Enacthon; é um evento da Enactus Brasil que, em 2021, foi financiado pelo Instituto Sabin. O evento,

que teve como tema a Inovação em Rede, impulsionou a prototipação de soluções empreendedoras

praticando a inovação social e contribuindo para resolver problemas da sociedade. O intuito da

maratona foi reunir equipes engajadas com a criação de projetos que possam solucionar problemas

de forma sustentável e com impacto socioambiental, contribuindo para a minimização dos efeitos da

COVID-19 na sociedade. O evento é exclusivo para estudantes, alunos e professores da Rede

Enactus. Foram oito dias de evento, mais de 54 horas de palestras e preparações, 496 participantes

c)
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INSTITUTO SABIN
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

e 94 projetos avaliados. Os cinco projetos finalistas (Amor Salvas Vidas, Fertileasy, Memarca, Uai
Café e Irerê) receberam uma premiação para impulsionar a execução do que foi prototipado durante
a maratona.

d) Evento Nacional Enactus Brasil (ENEB): o evento reúne estudantes, professores e empresários
engajados com o empreendedorismo social no desenvolvimento de soluções que respondem a
problemas socioambientais brasileiros. O Instituto Sabin, que é parceiro da Enactus Brasil e do ENEB,
teve algumas participações nesse evento de colaboração, competição e celebração do impacto social
positivo,

e) Bootcamp Catalyze: Criando Mercados para a Transformação Social: o bootcamp é uma capacitação
online e gratuita que foi ofertada para 15 cidades/municípios de atuação do Instituto Sabin. Realizado
em parceria com a Wylinka e Catalyze. o edital teve como objetivo selecionar 20 lideranças de impacto
para uma jornada de aprendizagem para o desenvolvimento de negócios inovadores baseados na
criação de um novo mercado,

f) Descentraliza - Laboratório de Impacto da Periferia: realizado em parceria com o Impact Hub Brasília,
a finalidade do programa é selecionar iniciativas de impacto que sejam ou tenham potencial para ser
um negócio de impacto, que atuem na periferia do DF e que precisem de apoio para o
desenvolvimento, estruturação e aperfeiçoamento de seus processos de gestão. As iniciativas
selecionadas participam de uma jornada empreendedora flexível e adaptável, o que permite o
alinhamento às necessidades e cenários que envolvem cada tema, local e contexto.

g) Junior Achievement: a organização trabalha para preparar os jovens para o futuro do trabalho por meio
de programas de empreendedorismo, educação financeira e preparação para o mercado de trabalho.
Atualmente, o Instituto Sabin apoia a JA da Bahia, Distrito Federal, Goiás e Santa Catarina.

Investimentos para impacto1.1.3

a) Plataforma de Empréstimo Coletivo: é uma iniciativa da Sitawi, em parceria com o Instituto Sabin, para
alavancar recursos financeiros, em forma de empréstimo, para Negócios de Impacto Social que têm a
missão explicita de gerar impacto socioambiental positivo. Por meio da plataforma, pessoas fisicas e
jurídicas podem investir em negócios de sua escolha, recebendo retorno através do investimento em
Certificado de Depósito Bancário (CDB), com juros pré-fixados. O investidor tem a possibilidade de
dividir 0 seu capital entre várias organizações, fomentando diferentes projetos e, consequentemente,
mitigando o seu risco.
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1.1.4 Produção e difusão de conhecimento

InovaSocial: consiste em uma plataforma de disseminação de conteúdos sobre inovação social, um

tema emergente e que carece de fontes de inspiração para ampliar as diversas referências sobre o

assunto, O InovaSocial é uma iniciativa do Instituto Sabin desenvolvida pela Com limão & Co. A

plataforma tem como objetivo ser um ponto de conexão entre terceiro setor, OSCs, negócios de

impacto, instituições filantrópicas e outros setores que podem estar mais engajados no enfrentamento

dos diversos problemas socioambientais que afetam toda a sociedade. Por meio das publicações e

podcasts, a plataforma busca se tomar um radar de práticas, tendências e reflexões sobre inovação

social.

a)

Além destas e outras iniciativas que compõem o portfólio de projetos, o Instituto Sabin também realiza ações,

doações e apoios pontuais, mediante análise de demandas recebidas das comunidades e do ecossistema de

impacto social.

1.2 Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD (informação não auditada)

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: encarregado@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.
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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.

Em 2021 estruturamos e robustecemos a governança com a criação da Gerência de Privacidade e Proteção

de Dados, sendo a área responsável pela; (i) Gestão de Consentimento: (ii) Compliance de Contratos: (iü)
Gestão de Incidentes de violações de dados: (iv) Análise Contínua do Tratamento de Dados Pessoais e
Pessoais Sensíveis: (v) Adequação de processos e controles à LGPD: (vi) Relacionamento com a ANPD e
reporte aos Stakeholders: e (vii) Treinamento e capacitação continuados para toda Companhia de modo a
assegurar a aderência e manutenção do compliance  à nova lei.

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 reguiatório 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-IQ

(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 que se estenderão ao ano de 2021, o Instituto Sabin não sofreu grande impacto,

uma vez que foi retomado o investimento ao patamar de exercícios anteriores: suas ações permaneceram as

mesmas com incremento de alguns projetos visando ao enfrentamento aos novos problemas decorrentes da
pandemia considerando a adaptação ao distanciamento social sem prejuízo aos resultados.
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Durante a pandemia foram desenvolvidas ações emergenciais a fim de colaborar com as comunidades e

organizações assistidas. Ao longo de 2020 e 2021  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 diversos insumos (cestas
básicas e alimentos diversos, álcool, máscaras, produtos de limpeza e higiene):

Fomento a iniciativas de impacto e à produção e doações de máscaras de tecido;

Disseminação de conteúdo para ONGs e servidores públicos; e

Cortesia de exames.

Apresentação das demonstrações financeiras e base de preparação2.

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

elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para Pequenas e Médias Empresas

incluindo os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos

Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, notadamente a Resolução CFC

n.° 1.409/12 - “ITG 2002 (RI) - Entidade sem Finalidade de Lucros", evidenciam todas as informações

próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela

administração na sua gestão,

A emissão dessas demonstrações financeiras foi aprovada pela Administração em 31 de janeiro de 2022,

conforme Ata da 1® Reunião da Diretoria Executiva  -01/2022.

2.1 Moeda funcional e moeda de apresentação

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras do Instituto são mensurados usando a moeda do principal

ambiente econômico no qual o Instituto atua ("a moeda funcional"). As demonstrações financeiras foram
preparadas e estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional do Instituto.

2.3 Uso de estimativas

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer
que a Administração faça julgamentos, estimativas  e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis

e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas
estimativas.

As estimativas e premissas são revistas de maneira contínua e, quando necessária são reconhecidas no
período em que são revisadas ou em quaisquer períodos futuros afetados.



^7
(NST.TUTOl

INSTITUTO SABIN

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

2.2 Continuidade operacional

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 cenário pandêmico vivido atualmente 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.

Principais práticas contábeis adotadas3.

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 2021

e comparativo em 31 de dezembro de 2020, exceto pelo reconhecimento do serviço de voluntariado que

passou a ser contabilizado no exercício de 2021, conforme mencionado na nota explicativa n° 3.15.

3.1 Regime de escrituração contábil

O resultado é apurado pelo princípio da competência dos exercidos. As receitas e as despesas são

reconhecidas no resultado quando os riscos e benefícios inerentes aos serviços são transferidos. Os ativos

realizáveis e os passivos exigíveis até o prazo de um ano contados a partir de 31 de dezembro de 2021, são

classificados como circulantes e os valores com prazos superiores a um ano, foram classificados como não

circulantes.

3.2 Instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros do Instituto Sabin compreendem ativos financeiros como caixa e aplicações

financeiras, que são reconhecidos a partir da data em que o Instituto Sabin se torna parte das disposições

contratuais dos instrumentos financeiros e sua mensuração subsequente ocorre a cada data de balanço de

acordo com as regras estabelecidas para cada tipo de classificação de ativos e passivos financeiros

O Instituto mantém seus recursos em instituições financeiras renomadas e o excedente de caixa é investido

preponderantemente em aplicações de Renda Fixa e RDC Longo Pós CDI, Dessa forma a entidade possuí

risco de crédito baixo.

a) Risco de crédito

O risco de crédito é administrado pela Instituição e decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos em

bancos e outras instituições financeiras. Para bancos e outras instituições financeiras, são aceitas somente

transações com entidades de grande porte e baixo risco. Os limites de riscos individuais de credores são
determinados com base em classificações internas de acordo com históricos de relacionamento.
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Risco de liquidezb)

O principal risco relacionado à liquidez refere-se ao monitoramento dos recursos recebidos antecipadamente
e as suas utilizações na realização dos projetos. Essa liquidez é administrada por meio do monitoramento
dos recursos e obrigações conforme demonstrados a seguir:

20202021

51.313

3.977.466

(3.480.261)

(293.995)

(73.757)

289.586

4.746.497

(3.926.636)

(337.784)

Saldo a executar - 2020

Recursos vinculados a projetos (nota 12)

Recursos executados - projetos (nota 13)

Recursos executados - administrativo (a)

Recursos de projetos executartos - 2019

Saldo de recurso a executar - 2021 (nota 10} 180.766771.663

(a) Este saldo é composto por despesas operacionais (R$ 255.917) e despesas do exercício anterior (R$ 81.866) que
foram liquidadas em janeiro de 2021.

3.3 Ajuste a valor presente

De acordo com a NBC TG 12 - Ajuste a valor presente, o Instituto analisou suas contas de ativos e passivos
de curto e longo prazo, com relação a valores realizáveis no futuro, prazos de liquidação, vencimento e
passiveis taxas de desconto e verificou que qualquer ajuste a valor presente seria irrelevante, portanto, não

houve impactos dessa natureza em suas demonstrações financeiras.

3.4 Caixa e equivalente de caixa

Os saldos incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras prontamente conversíveis

em um montante conhecido de caixa e não estão sujeitas a um risco significante de mudanças de valor. Sua
utilização é classificada em: (i) com restrição (recursos destinados exclusivamente aos projetos): e (ii) sem
restrição (recursos recebidos sem destinaçào vinculada a projetos específicos), São avaliadas pelo custo de
aquisição, acrescidos dos rendimentos que não ultrapassam seus respectivos valores de mercado.

3.5 Recursos a receber - projetos

Nessa rubrica são registrados o valor orçamentário aprovado pelo Mantenedor para execução dos projetos
que, a medida em que são recebidos são reclassificados para a rubrica “Caixa e equivalente de caixa". Ao
final do exercício, este saldo é zerado, pois os recursos não executados deverão estar apresentados como
disponível.
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3.6 Imobilizado

Os itens do ativo imobilizado estão demonstrados  a 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.

3.7 Depreciação e amortização

A depreciação e amortização são calculadas sobre  o valor depreciável ou amortizável, que é o custo de um

ativo, ou outro valor substituto do custo durante  o prazo de vida útil do bem. A depreciação e amortização de

bens do Instituto (bens sem restrição) são reconhecidas no resultado baseando-se no método linear com
relação às vidas úteis estimadas de cada item do ativo, já que esse método é o que mais perto reflete o

padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.

Os métodos de depreciação e amortização, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada

encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas

contábeis.

3.8 Redução a valor recuperável {impairment)

Os valores contábeis dos ativos não financeiros do Instituto são revistos a cada data de apresentação para

apurar se há indicação de perda no seu valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável

do ativo é determinado. O valor recuperável de um ativo é considerado o maior entre o valor em uso e o valor

justo, menos despesas de venda. Uma perda por impairment é reconhecida caso o valor contábil de um ativo

exceda seu valor recuperável estimado. Perdas de valor, quando existentes, são reconhecidas no resultado.

A Administração não identificou qualquer situação que indique perda no valor recuperável de seus ativos não

financeiros. Desta forma, não foi necessário estimar o valor recuperável dos ativos.

3.9 Recursos de projetos a executar

No início do exercido é realizado o reconhecimento de ativo e passivo de projeto, conforme a aprovação do

orçamento anual. Este passivo é baixado conforme  a execução e a aplicação dos recursos nos respectivos
projetos e doações.

Os valores recebidos e que não foram executados e aplicados em projetos, estão registrados como recursos

a executar de projetos em contrapartida com o fundo patrimonial (aplicações financeiras). As receitas

decorrentes de doação para aplicação específica, mediante constituição, ou não, de fundos, e as respectivas

despesas são registradas em contas próprias, inclusive as patrimoniais, segregadas das demais contas.
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3.10 Benefícios a empregados

Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são reconhecidas como despesas de pessoal

conforme o serviço correspondente seja prestado.

3.11 Provisões

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado. Se o Instituto tem uma obrigação legal ou

construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e quando é provável que um recurso econômico
seja exigido para liquidar a obrigação, é feito o registro da provisão

3.12 Outros direitos e obrigações

Os demais ativos e passivos circulantes e não circulantes que estão sujeitos à variação monetária ou cambial,
por força de legislação ou cláusulas contratuais, estão atualizadas com base nos índices previstos nos

respectivos dispositivos, de forma a refletir os valores na data das Demonstrações Financeiras.

3.13 Patrimônio liquido

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

conforme o caso.

3.14 Apuração do resultado do período

As receitas e as despesas são registradas de acordo com o regime contábil de competência, que estabelece

que sejam incluidas na apuração de resultado dos periodos 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.

3.15 Trabalho voluntário

A partir do exercício de 2021, o Instituto Sabin passou a mensurar o trabalho voluntário destinados a execução
de atividades, ações e projetos desenvolvidos durante o ano, Conforme estabelecido na ITG 2002 (R1), o
trabalho voluntário deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço, inclusive dos membros

integrantes dos órgãos da Administração, como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro.

As principais politicas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações financeiras estão definidas
abaixo. Estas politicas foram aplicadas de forma consistente com todos os exercícios apresentados nestas
demonstrações financeiras, a menos quando divulgado de forma diversa.
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Caixa e equivalentes de caixa4.

Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo e longo 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

Assembléia.

Recursos - com restrição4.1.

2021 2020Descrição

Banco do Brasil - Renda Fixa

Sicoob - RDC Longo Pós CDI n* 1

Sicoob - RDC Longo Pós CDI n® 2

Sicoob - RDC Longo Pós CDI n® 3

Sicoob - RDC Longo Pós CDI n® 4

Sicoob - RDC Longo Pós CDI n® 5

Sicoob - RDC Longo Pós CDI n® 6

Sicoob - RDC Longo Pós CDI n® 8

7.947135.473

66.921

41.286

25.148

45.197

100.161

26,185

104.473

314.208

387,458

286.660967.797Total

As aplicações financeiras em carteira no exercício são realizadas em títulos de renda fixa os quais detém
remuneração vinculada à variação do CDI no período.

Recursos • sem restrição4.2.

2021 2020

13,740 1.407Bancos

1.40713.740Total
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5. 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.

2021 2020

IRRF e PIS s/ folha a recuperar

IRRF s/ NF a recuperar

Retenção PIS/COFINS/CSLL

110 74

187 249

558 629

Total 855 952

Imobilizado / Intangível6.

6.1. 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

Em1”de Janeiro de 2021

Adições

Baixas

4.978 20.785 75.943 101.706

Em 31 de dezembro de 2021 4.978 20.785 75.943 101.706

Em 1° de Janeiro de 2021

Depreciação

Baixas

(1.861) (16.434)

(2.079)

(55.691)

(15.189)

(73.986)

(18.263)(995)

Em 31 de dezembro de 2021 (2.856) (18.513) (70.880) (92.249)

Valor contábil

Em 1*' de Janeiro de 2021 3.117 4.351 20.252 27.720

Em 31 de dezembro de 2021 2.122 2.272 5.063 9.457
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6.2. Intangível sem restrição

Licença de uso e
Software

Total

Custo

Em de Janeiro de 2021

Adições

Baixas

Em 31 de dezembro de 2021

75.863 75.863

7.8317.831

(7.864)(7.864)

75.830 75.830

(37.631)

(21.439)

(37.631)

(21.439)

Em 1° de Janeiro de 2021

Amortização

Baixas 7.864 7.864

(51.206)(51.206)Em 31 de dezembro de 2021

Valor contábil

38.232 38.232Em 1” de Janeiro de 2021

24.62424.624Em 31 de dezembro de 2021

7. 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:

2021 2020

3.142Luan Marketing e Informações Ltda.

isabela Flores Intermediações

JYG Comércio de Brindes Ltda. ME

GET Informática Ltda.

Outros fornecedores

Contas a pagar - cartão de crédito

Total

1.560

1.185

344 301

417 157

477 461

1.238 6.806



^7
INSTITUTO SABIN

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Em reais, exceto quando Indicado de outra forma)

8. 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:

20202021

27.48429.430Salários a pagar

Previdência privada voluntária / Rita Saúde (nota 3.10) 577290

28.06129.720

17.32260.062

15.316

Provisão de férias

INSS sobre provisão de férias

FGTS sobre provisão de férias

PIS sobre provisão de férias

4.417

1.3864.805

7271.208

81.391 23.852

13.787 13.173INSS a recolher

FGTS a recolher

PIS a recolher

IRRF a recolher

4.3385.077

669795

10.83516.110

29.01535.769

80.928146.880Total

9. Obrigações tributárias

2021 2020

24IRRF de PJ a recolher

PIS/COFINS/CSLL de PJ a recolher

ISS de PJ a recolher

ISS a pagar

16 13

3 3

160

40179Total
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Recursos de projetos em execução10.

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 Assembléia,
conforme demonstrado abaixo;

20202021

17.99135.726Fornecedores nacionais PJ - projetos
Fornecedores - institucional

Contas a pagar - cartão de crédito
IRRF de PJ a recolher - projetos

PIS/COFINS/CSLL de PJ a recolher - projetos
IRRF a pagar-aluguel

Reoirsos a executar - projetos (a)

Total

4,876 3.050

1.525

167504

1.325 1.161

39 23

771,663 180.766

815.658 203.158

(a) Este valor refere-se a recursos não executados em 2021, cuja contrapartida está registrada em aplicações financeiras.
Os recursos não executados poderão ser utilizados no exercício subsequente, haja vista que o Mantenedor não impõe
quaisquer condições vinculadas à não execução de projetos.

11. Patrimônio líquido

Composto pelo patrimônio sxial da absorção de superávits de anos anteriores e por um déficit acumulado
de R$66.462 diminuído em 2021 pela apuração de um superávit de R$10.374.

12. Receitas

12.1. Receitas • com restrição

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

No exercício de 2021, o valor dos recursos repassados pelo Mantenedor totalizou o montante de R$4.746.497
(2020 - R$3.977.466), dos quais R$81.866 foram utilizados para liquidar despesas provisionadas do exercício
anterior.

A seguir, apresentamos a segregação das receitas com e sem restrição, reconhecidos em 2021.
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20202021

806.885

310.000

369.040

758.614

1.235.722

1.243.403

496.659

338.762

832.291

995.033

20.488

Fortalecer o ecossistema e organizações

Investimentos para impacto

Produção e difusão de conhecimento

Engajamento social e filantropia

Custos equipe Instituto

Trabalho voluntário (a)

Total 3.480.2613.926.636

(a) Os trabalhos voluntários desenvolvidos pelos colaboradores do Grupo Sabin juntamente com o Instituto abarcam as
seguintes atividades: participação em diversas ações e campanhas sociais, representação com gestão administrativa
de programas em regiões onde o Sabin atua e participação de gestores / diretores / presidente e acionistas na alta

administração.

12.2. Receitas - sem restrição

20202021

12.326

250.920

20.972

20.209

3.188Receitas de doação pontuais

Receitas administrativas

Receitas de palestras

Receitas financeiras

Outras receitas

194.054

500

3.123

2.6281.566

305.993 203.493Total Geral

13. Custos com programas

Os custos referem-se aos valores gastos com a execução dos programas e projetos no exercicio de 2021, e

para melhor detalhamento, apresentação da prestação de contas, mensuração e transparência dos recursos
com restrição, os custos com projetos foram distribuídos por atividades, conforme os eixos estratégicos de

atuação do Instituto.

A seguir, demonstramos as movimentações ocorridas nos principais grupos de contas no periodo findo em
31 de dezembro de 2021.

13.1. Custo com pessoal e encargos

Os valores apresentados nestas demonstrações financeiras, correspondente a Pessoal e Encargos são
considerados 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 sxiais e impostos, conforme apresentados a seguir:
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20202021

481.638

76.066

100292

34.997

(14.305)

53.331

142.374

50.898

55.068

10.431

77.180

(9.070)

72.625

59.801

44.396

409.772

58.687

67.959

12.228

Salários e ordenados

Bônus e gratificações

Remuneração variável

Aviso prévio / Anuênio

(-) Recuperação de despesas com pessoal

FGTS/PIS sobre íolfia

INSS

FGTS - multa rescisória

Assistência médica

VT / Previdência privada

Vale alimentação

{-) Recuperação de despesas / Benefícios com pessoal

Despesas a>m provisões de férias

Despesas com provisões de 13” salário

Despesas com provisões de FGTS / INSS / PIS

Total

43.414

118.743

11.893

53.945

17.198

79.765

(17.322)

59.908

44.817

34.026

1.235.722995.033

13.2. Doações e donativos

As doações e donativos foram segregadas pelos eixos estratégicos do instituto, para melhor detalhamento e
apresentação, por programas e projetos, conforme demonstrado abaixo:

20202021

300.000

150.076

103.814

480.000

209.418

81.135

10.000

120.000

40.000

34.556

31.046

10.820

30.332

16.659

27.000

Plataforma de empréstimo coletivo

Doações pontuais

Junior Achievement

Eventos do ecossistema

Fundo Positivo

Impact Hub Nacional

Fundação Abrinq

55.000

50.000

29.436

18.940

17.436

10.250

10.000

Gife

Ludoteca

Saúde +

Contratos de impacto social

Eventos de referência do campo

Projeto apoio esportivo

Outros projetos

Total

5.000

2.375

44.466 12.997

765.3241.135.432
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13.3. Parcerias

No quadro a seguir demonstramos as despesas com Parcerias, segregadas por programas e projetos:

20202021

488,756 368.002

97.500

74.500

68.000

40.000

Saúde *

Eventos de referência do campo

AUPA

PAIS - Programa de Aceleração de Impacto Social

Impacta Nordeste

Aliança negócios de impacto

Move Social

Eventos do ecossistema

Doações pontuais

Outros projetos

Total

3,500

100.000

66.900

30.000

75.025

40,000

15.000

10.500

5.000

37.900

5.000

718.502807.081

13.4. Serviços de pessoa jurídica

No quadro a seguir demonstramos as despesas com Serviços de Pessoa Juridica, segregadas por programas

e projetos:

2021 2020

249.369

104.862

66.400

74.895

34.723

288.900

102.040

Projeto cuidando da comunidade

Platafomia Inova Social

Comunicação externa

ImpactHub Nadonal

Outros projetos

Total

2.631

530.249 393.571

13.5. Patrocínios

2021 2020

73.200 50.000

30.000

10.000

10.000

Aliança negócios de impacto

Eventos do ecossistema

Eventos de referência no campo

Campanha doação de sangue

Doações pontuais

Total

7.000

7.000

1.5005.000

92.200 101.500
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13.6. Consultoria eassessoria

O quadro abaixo registra a segregação das despesas vinculadas ao projeto Ludoteca.

20202021

164.478

32.217

87.500

19.959

Consultoria - Ludoteca

Materiais - Ludoteca

Saúde + 285

196.695 107.744Total

13.7. Ação institucional Sabin

Os valores referentes ao Espaço Bem Viver compõem  o eixo estratégico Braço Social, conforme demonstrado
no quadro abaixo:

2021 2020

53.448

23.284

41.940

21.695

Aluguel
Condomínio

Energia elétrica

IPTU

Internet / TV

7.1977.944

5.293 5.434

1.641 1.512

77.77891.610Total

13.8. Esporte

Os valores referentes as despesas com a equipe de Esporte Sabin, compõem o eixo estratégico Braço Social
conforme demonstrado abaixo:

2021 2020

5.100 23.866Assessoría / inscrições / material
Manutenção 12.247 8.250

850Doações pontuais

18.197 32.116Total

13.9. Trabalho Voluntário

Em 2021,0 Instituto realizou um levantamento da atuação dos voluntários em todo o país e reconheceu no
resultado o montante de R$20.488, referente as receitas/despesas  decorrentes do trabalho voluntário,
conforme mencionado respectivamente nas notas explicativas 12.1 e 13.9.
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Os valores registrados durante o exercício de 2021, a titulo de trabalho voluntário foram desenvolvidos por

membros do Conselho Fiscal do Instituto (R$ 9.934) e Líderes de Impacto (R$10.554) que atuam nas

Regionais.

14. Despesas administrativas e gerais

As despesas administrativas e gerais referem-se a gastos operacionais sem restrição, conforme demonstrado

nos quadros a seguir;

14.1. Despesas administrativas

20202021

33.407

12.494

19.690Combustíveis e lubrificantes

Cursos e treinamentos

Serviços de telecomunicação

Doações pontuais

Veículos / seguros

Alimentação

Materiais de escritório / congressos e eventos

Ajuste de reconhecimento de intangível

Outras despesas

Total

3.2944.118

10.410

10.478

8.239

6.552

2.175 3.825

2.380 4.922

(49.170)

12.067 8.361

87.529 5.713

14.2. Despesas com serviços de terceiros

2021 2020

6.700 44.800Servi^s advocatidos

Manutenção, conservação e limpeza

Serviços pessoa jurídica

Serviços de consultoria e pesquisas

Outras despesas

Total

1.467 3.865

57.380 48.580

62.166 12.000

28.334 5.071

114.316156.047

15. Despesas tributárias

2021 2020

547 411Impostos e taxas

IPVA/DPVAT

Outros

1.496 1.750

1.254 1

3.297 2.162Total
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16. Despesas financeiras

2021 2020

7,9796,600Despesas e tarifas bancárias

Juros e multas sobre títulos e Impostos

Outros

1,436343

1,218 243

8.161 9.658Total

17. Tributos e contribuições

17.1. 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 n° 9.580 de

22 de novembro de 2018 e Lei n° 9.532/97.

17.2. 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 n“

2.158-35/2001 6 Lei n® 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 n® 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 2021.

17.3. 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 4°,

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

18. 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.

J
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19. Seguros (Informação não auditada)

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

relacionados ao seu veículo. O seguro contratado possui cobertura de responsabilidade civil, danos materiais,

corporais, morte e invalidez, com vigência até junho de 2022.

(Conforme descrito na apólice de seguro, o valor líquido do prêmio é de R$ 1.919 e a cobertura apresentada
até 31 de dezembro de 2021 é de;

2021Descrição

100,000

100.000

20.000

Danos materiais

Danos colorais

Morte, invalidez e despesas mèdico-hospitalares

Total 220.000

As premissas de riscos adotadas, dadas as suas naturezas, não fazem parte do escopo da auditoria:
consequentemente não foram examinadas pelos auditores independentes.

20. 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 2021 e sua aprovação e publicação

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

subsequente a essas demonstrações não houve nenhum evento que se enquadrasse nestas características

para a Entidade,

t***

/

Lourivana Rodrj^es|cle Lima
Contadora

CRC DF-017.015/0-8

uílherme

Presidente

CPF: 718.93.601-97

G! ÍFernandes Cardoso

írente executivo
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