INSTITUTO LIFE
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
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Instituto LIFE.
Curitiba – PR

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis do Instituto LIFE, que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, 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 práticas
contábeis aplicáveis a entidades sem finalidade de lucro.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas representam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto LIFE, em 31 de
dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício
findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para Opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis’’. Somos
independentes em relação ao Instituto LIFE, de acordo com os princípios éticos relevantes
previstos no Código de Ética Profissional e nas Normas Profissionais emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade – CFC 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.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do
auditor.
A administração do Instituto LIFE é responsável por essas outras informações que
compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis
não abrange o Relatório de Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de
auditoria sobre o relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante,
inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria
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ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho
realizado, concluirmos que há uma distorção relevante no Relatório de Administração somos
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade do Instituto LIFE de continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a entidade ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o cancelamento das suas
atividades.
Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível
de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso:
· Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o
ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais.
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· Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da entidade.
· Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
· Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à
capacidade de continuidade operacional da entidade. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar
a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
· Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis,
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos
trabalhos.

São Paulo, 20 de abril de 2022.

Carlos Caputo
Contador
CRC 1SP 175056/O-0

CAAUD AUDITORES INDEPENDENTES
CRC 2SP 025511/O-2

 



  



INSTITUTO LIFE
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
(em reais)
2021

2020

839.762,78
812.192,90
27.569,88
0,00

869.109,77
852.570,57
3.819,20
12.720,00

230.236,72
46.115,45
184.121,27

146.541,60
55.364,25
91.177,35

1.069.999,50

1.015.651,37

Nota 7
Nota 8
Nota 9

669.326,18
38.686,53
6.278,21
0

732.148,02
36.402,56
7.625,43
306,76

Nota 10
Nota 11
Nota 12
Nota 13
Nota 14

10.828,56
69.885,61
1.470,18
501.620,86
40.556,23

8.128,22
56.314,08
1.144,35
596.505,36
25.721,26

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
PROVISÕES

Nota 15

6.000,00
6.000,00

6.000,00
6.000,00

PATRIMÖNIO LÍQUIDO SOCIAL
PATRIMÔNIO SOCIAL
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS

Nota 16
Nota 17

394.673,32
298.458,70
96.214,62

277.503,35
192.028,80
85.474,55

1.069.999,50

1.015.651,37

ATIVO
CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA Nota 3
CRÉDITOS
Nota 4
OUTROS CRÉDITOS
ATIVO NÃO CIRCULANTE
IMOBILIZADO
INTANGÍVEL

Nota 5
Nota 6

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
FORNECEDORES
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
PROVISÕES
OUTRAS CONTAS A PAGAR
ADIANTAMENTO DE RECURSOS PROJETOS
RECURSOS DE CONVÊNIO/CONTRATOS/TERMOS

TOTAL DO PASSIVO

REGIANE BORSATO
SECRETÁRIA EXECUTIVA
CPF 973.461.449-53

DENISE MARIA DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC 37870/O-7
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INSTITUTO LIFE
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(em reais)
2021
RECEITA TOTAL
1.388.618,47
RECEITAS PRÓPRIAS
405.347,22
SERVIÇOS PRESTADOS
135.700,84
COM TERMOS PARA PARCERIA
1.811,35
PATROCÍNIOS
207.295,38
SUBVENÇÃO RECEBIDA – CESSÃO DE ESPAÇO – (Nota 18)
42.000,00
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS (Nota 19)
12.930,18
RECEITAS FINANCEIRAS
1.147,17
OUTRAS RECEITAS
4.462,30
RECEITAS NÃO PRÓPRIAS
983.271,25
PATROCÍNIOS DE PROJETOS
982.703,78
RECEITAS FINANCEIRAS
507,47
OUTRAS RECEITAS – REEMBOLSO DESPESAS ANTECIPADAS
60,00
DESPESAS TOTAIS
-1.292.403,85
DESPESAS PRÓPRIAS
-300.330,67
PESSOAL
-27.697,51
PRESTADORES DE SERVIÇOS
-101.802,40
GERAIS E ADMINISTRATIVAS
-106.092,10
CESSÃO DE ESPAÇO – (Nota 18)
-42.000,00
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS – (Nota 19)
-12.930,18
TRIBUTÁRIAS
-7.829,84
FINANCEIRAS
-1.978,64
DESPESAS NÃO PRÓPRIAS
-992.073,18
PESSOAL
-585.775,76
PRESTADORES DE SERVIÇOS
-369.460,01
GERAIS E ADMINISTRATIVAS
-27.992,11
OUTRAS DESPESAS
-60,00
TRIBUTÁRIAS
-7.208,27
FINANCEIRAS
-1.577,03
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
96.214,62

REGIANE BORSATO
SECRETÁRIA EXECUTIVA
CPF 973.461.449-53

2020
1.359.032,51
452.671,78
42.739,17
266.941,56
90.000,00
42.000,00
9.230,18
1.760,87
0,00
906.360,73
904.004,85
1.786,20
569,68
-1.273.557,96
-318.699,72
-36.513,24
-177.079,68
-47.246,74
-42.000,00
-9.230,18
-4.166,94
-2.462,94
-954.858,24
-560.209,86
-338.132,27
-32.175,26
0,00
-23.175,24
-1.165,61
85.474,55

DENISE MARIA DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC 37870/O-7
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INSTITUTO LIFE
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO
(em reais)
2021
SALDO INICIAL EM JANEIRO

2020

277.503,35

203.269,81

AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR

20.955,35

-11.241,01

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

96.214,62

85.474,55

394.673,32

277.503,35

SALDO FINAL EM DEZEMBRO

REGIANE BORSATO
SECRETÁRIA EXECUTIVA
CPF 973.461.449-53

DENISE MARIA DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC 37870/O-7
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INSTITUTO LIFE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXAS EM 31 DE DEZEMBRO
(em reais)

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
(DÉFICIT) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
AJUSTADO POR:
DEPRECIAÇÃO
AMORTIZAÇÃO
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
(ACRÉSCIMOS) DESCRÉSCIMOS NO ATIVO
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
VALORES A RECEBER
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR
OUTROS CRÉDITOS
ACRÉSCIMOS (DESCRÉSCIMOS) NO PASSIVO
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
FORNECEDORES
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
PROVISÕES
OUTRAS CONTAS A PAGAR
OUTRAS OBRIGAÇÕES
ADIANTAMENTO RECURSO PROJETOS
RECURSOS DE CONVÊNIO/CONTRATOS/TERMOS
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS
RECURSOS LÍQUIDOS APLICADOS NAS ATIVIDADES DE INVETIMENTOS
TOTAL DOS EFEITOS NOS EQUIVALENTES DE CAIXA
Variação no caixa e equivalentes de caixa
Caixas e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixas e equivalentes de caixa no final do exercício

REGIANE BORSATO
SECRETÁRIA EXECUTIVA
CPF 973.461.449-53

2021

2020

96.214,62

85.474,55

16.447,82
27.056,08
20.955,35

14.775,73
796,37
-11.241,01

-6.617,23
-16.154,82
91,63
-11.649,40

1.401,22
0,00
-195,70
-8.970,00

2.283,97
-1.347,22
93,16
2.700,34
13.571,53
-74,09
0,00
-94.884,50
14.834,97
86.821,35

1.644,14
-1.913,96
0,00
-431,58
6.969,94
-1.640,77
-9.297,41
58.751,24
0,00
136.122,76

-127.199,02
-127.199,02

-11.900,00
-11.900,00

-40.377,67

124.222,76

-40.377,67
852.570,57
812.192,90

124.222,76
728.347,81
852.570,57

DENISE MARIA DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC 37870/O-7
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AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Nota 1 - ATIVIDADES
O Instituto LIFE, é uma associação sem fins lucrativos, localizado à Rua Victor Benato, nº 210,
Bosque Zaninelli, Bairro Pilarzinho, Curitiba, Paraná, e tem como objetivo promover práticas de
conservação da biodiversidade em empreendimentos de quaisquer portes e setores através da
implementação de certificação voluntária, e incentivar, promover e divulgar práticas de conservação do
patrimônio natural e dos serviços ecossistêmicos, bem como a adequada utilização dos recursos naturais,
por intermédio de outros sistemas de avaliação e reconhecimento de ações pró-biodiversidade.
Criado em 2009 como organização não governamental, o Instituto LIFE trabalha para o
desenvolvimento, gestão e internacionalização do sistema de Certificação LIFE. Trata-se de uma
metodologia inovadora e robusta, com auditoria de terceira-parte, para promover o engajamento do
setor empresarial na conservação da biodiversidade através de ações voluntárias e efetivas.
Reconhecidas organizações paranaenses do campo empresarial e da sociedade civil, como Grupo
Positivo, Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, SPVS e Fundação AVINA, lideraram o
estabelecimento do Instituto LIFE. Além disso, a Prefeitura de Curitiba apoia a iniciativa através da cessão
do espaço no Bosque Zaninelli para sediar o Instituto.
Para responder a critérios de rigor científico, aplicabilidade no mercado e efetiva contribuição
para ganho de escala das ações de conservação da biodiversidade, o Instituto LIFE trabalhou seriamente
no desenvolvimento da metodologia e do sistema de certificação de biodiversidade. Esse processo
envolveu mais de 198 especialistas e 96 organizações em reuniões públicas, reuniões técnicas e
auditorias-piloto.
Faz-se necessário destacar que a Iniciativa LIFE tem por vocação o reconhecimento internacional.
Nesse sentido, a iniciativa já foi apresentada em diversos Fóruns Internacionais dentre eles: as reuniões
da Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas para a Conservação da Diversidade Biológica
(CBD) no Japão, Índia e Coréia do Sul.
Em 2018, a Iniciativa LIFE foi apresentada na COP 14 da Biodiversidade, realizada no Egito, e na
COP 24 das Mudanças Climáticas realizada na Polônia. O Instituto LIFE esteve presente na Natural Capital
Week, evento realizado na França, onde teve oportunidade de conversar com parceiros para discutir o
projeto de expansão e adaptação da Metodologia LIFE para a Europa.
Em março de 2019, o Instituto LIFE participou de workshop técnico Biodiversity Accounting
Approaches for Business, em Bruxelas, como objetivo de apresentar a Metodologia LIFE e discutir
princípios para um entendimento técnico comum a ser utilizado pelas diferentes metodologias. Em
outubro de 2019, dando seguimento às atividades iniciadas em março na Bélgica, participou do workshop
técnico Biodiversity Accounting Approaches for Business do na cidade do Rio de Janeiro.
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Em junho de 2019, o Instituto LIFE, foi convidado a participar de um dos eventos que ocorreu em
Utrecht, na Holanda, a Semana Internacional de Sustentabilidade organizada pela Amsterdam
Declarations Partnership (ADP). A ADP é uma aliança que envolve sete países europeus que se
comprometeram em cooperar com o setor privado e os países produtores de commodities sustentáveis.
Em 2015, no contexto do Acordo de Paris, esses países estabeleceram a Declaração de Amsterdam sobre
o Desmatamento e a Declaração de Amsterdam sobre o Óleo de Palma. A primeira aposta em uma agenda
climática que inclui o combate ao desmatamento, enquanto a outra considera o papel que a Europa tem,
como segundo maior mercado de importação, em pressionar a cadeia de fornecimento para que a
produção de óleo de palma seja sustentável.
Em setembro de 2019 em Roma a convite da FAO e da Agência Francesa de Desenvolvimento
(AFD) a Metodologia LIFE foi apresentada pela empresa parceira ECOACSA, em um evento na sede da
FAO.
Em novembro de 2019, em Madri, David Álvarez, parceiro europeu do Instituto LIFE, apresentou
a Metodologia LIFE e os benefícios que encontraram na Certificação LIFE no evento Global Partnership for
Business and Biodiversity.
Em janeiro de 2020, os líderes temáticos e comitê gestor se reuniram na sede do Instituto Life
para discutir os resultados do 3º Workshop dos grupos de trabalhos realizados no final de 2019. As
propostas seguiram para avaliações e contribuições do Comitê Gestor Científico e demais instancias deste
processo.
Em fevereiro de 2020, o comitê gestor científico padrão territorial, formado por profissionais de
renome e com grande experiencia em suas áreas de atuação, se reuniram em Curitiba, para tomada de
decisões e seguir para as demais instancias.
Em março de 2020 foi iniciado trabalho técnico de adaptação da metodologia Life para Europa,
este trabalho foi realizado em conjunto com a Ecoacsa – Reserva de La Biodiversidad, e os representantes
do instituto Life na Europa. A metodologia Life integra negócios e biodiversidade e pode ser aplicada a
organizações de qualquer porte ou setor da economia, sendo adaptável a qualquer país e região, pois leva
em conta as especificidades locais e regionais no cálculo dos impactos (positivos e negativos).
A Metodologia Life é reconhecida internacionalmente, o índice dos negócios a biodiversidade
desenvolvido pelo Instituto Life é mencionado como uma das 5 principais métricas globais na área da
biodiversidade, o índice está entre as iniciativas avaliadas pela plataforma de negócios e biodiversidade
da União Europeia, além disso a metodologia Life é destacada por ser a que possui mais casos aplicados
em empresa.
O 4º Workshop dos grupos de trabalho, realizado em 5 de março de 2020, foi uma instancia de
participações para a construção técnica do padrão, com participação de aproximadamente de 40 pessoas,
foram discutidos, a partir dos Princípios Pré-definidos, os possíveis critérios do padrão com uma visão de
aplicabilidade em campo. A ideia é que qualquer organização possa utilizar o padrão para avaliar e
direcionar suas ações no território sustentável. Em agosto realizou-se o 5º Workshop, dando continuidade
aos trabalhos já iniciados.
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Em 28 de abril de 2020, foi realizado o 1º webinar, que marcou o início das atividades da rede
internacional de gestão territorial sustentável. A Rede internacional tem um papel fundamental, pois
engaja instituições e especialistas envolvidos com gestão territorial. Onde mais de 40 organizações de 12
países já fazem parte desta Rede.
Em 20 de maio de 2020, o Instituto Life lançou a 1ª consulta pública, para receber contribuições
no padrão internacional de gestão territorial, o objetivo é estabelecer regras claras para os atores que
influenciam a gestão territorial e possam adequar e convergir suas atuações, buscando contribuir para
que seja possível alcançar uma gestão territorial sustentável que combine com saúde e sociedades
prosperas com a manutenção da biodiversidade e do ecossistema produtivo a longo prazo.
Em 27 de maio de 2020, ocorreu a 2º webinar da Rede Internacional de Gestão Territorial
Sustentável com a participação de todos os integrantes da Rede.
Em 15 julho de 2020, os líderes temáticos de trabalho para desenvolvimento territorial
sustentável, se reuniram para avaliar o aplicativo de mapeamento de stakeholders locais, desenvolvida
pela Itaipu Binacional especialmente para este projeto, que será a principal ferramenta utilizada na missão
de campo.
Em 19 julho de 2020, encerrou-se a 1ª consulta pública padrão territorial e no dia 28 os líderes
temáticos responsáveis pelos grupos de trabalho ambiental, se reuniram para análise preliminar das
contribuições recebidas na consulta pública e no dia 13 de agosto o Comitê Gestor realizou análise
conjunta para definir os encaminhamentos dessas contribuições.
Em outubro de 2020, foi realizado um evento online com empresas que possuem a Certificação
Life, as empresas reconhecem a importância do capital natural para seus negócios ao assumir ações
concretas e mensuráveis de conservação da natureza para mitigar a pressão que suas atividades exercem
sobre os recursos naturais.
Em dia 18 de junho de 2021 o Instituto LIFE participou do evento online via Teams para a entrega
do Certificado LIFE, concedido pele Tecpar à C-Pack Creative Packaging, primeira empresa de Santa
Catarina e do ramo de embalagens a adquirir a Certificação LIFE.
Em dia 28 de julho de 2021 o Instituto LIFE participou do evento “Inovação para gestão territorial
sustentável: desafios e oportunidades no cenário pós pandemia.”, promovido pela Cátedra Ozires Silva,
apresentando a visão completa do Projeto de Gestão Territorial Sustentável e o Padrão Internacional de
Gestão Territorial Sustentável.
Em dia 29 de julho de 2021, o Instituto LIFE participou do evento online “Biodiversidade, uma
prioridade de negócios?”, promovido pela PackTalk, canal especializado no ramo de embalagens,
destacando a importância de incluir a biodiversidade como parte dos negócios.
Em 13 de agosto de 2021, a convite da Sustainable Water and Energy Solutions Network, o
Padrão Internacional de Gestão Territorial Sustentável foi apresentado no evento online internacional
denominado “O papel-chave da biodiversidade no apoio a soluções sustentáveis em água e energia,
ecossistemas e enfrentamento das mudanças climáticas”.
Em 29 de setembro de 2021, o Instituto LIFE participou do Toninhathon, evento promovido pela
Associação MarBrasil, no painel online “Conservação, desenvolvimento socioeconômico e oportunidade
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de negócios”, que apresentou soluções inovadoras, entre elas a Certificação LIFE de Negócios e
Biodiversidade.
Em dia 30 de novembro de 2021, o Padrão LIFE de Gestão Territorial Sustentável foi apresentado
como ferramenta inovadora em 2 eventos: na 2ª Reunião do Fórum de Apoio a Gestão da Unidade de
Gestão Descentralizada Itaipu da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e no XXIII Engema, no Painel
“Desafios e oportunidades na Gestão Territorial Sustentável: case Itaipu Binacional”. O Padrão LIFE de
Gestão Territorial Sustentável também foi apresentado no dia 08de dezembro de 2021, no 12º Webneo
promovido pela Neocert: “Cidades e Territórios Sustentáveis”.

Nota 2 – RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
As principais políticas contábeis aplicadas e adotadas pela Entidade na preparação das
demonstrações financeiras estão resumidas abaixo:
a.

Base de preparação – As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, os Princípios de Contabilidade e são apresentadas com a
observância das disposições da Lei das Sociedades por Ações e alterações introduzidas pela Lei
nº 11.638/07, contempladas as peculiaridades de nomenclatura de contas de uma entidade sem
fins lucrativos e NBC ITG 2002 (R1).

b.

Apuração do Resultado – As receitas e despesas são reconhecidas pelo princípio de competência.
Atendendo as disposições contidas na ITG 2002 (R1), as receitas e despesas decorrentes de
convênios, projetos e parcerias, são registradas em contas específicas, inclusive as patrimoniais,
segregadas das demais contas da entidade, identificadas nas demonstrações contábeis como
‘’não próprias’’. As receitas e despesas próprias da entidade são registradas e apresentadas,
também, em contas especificas.

c.

Caixa e equivalentes a caixa – As disponibilidades e os valores equivalentes incluem os saldos em
conta movimento e aplicações financeiras resgatáveis após a data do balanço.

d.

Demais ativos circulantes – Os demais ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização.

e.

Imobilizado – O imobilizado é registrado pelo custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo
método linear, aplicando-se as taxas que levam em conta a vida útil econômica estimada dos
bens.

f.

Intangível – Refere-se aos bens e direitos incorpóreos destinados à manutenção da sociedade.

g.

Passivos circulantes – São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos,
quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.

h.

Convênios e Projetos – O resultado com os convênios e/ou projetos sob a responsabilidade do
Instituto é apurado com base no princípio de competência, tendo as receitas reconhecidas pela
apropriação dos adiantamentos recebidos e as despesas com base na documentação
comprobatória dos gastos efetuados no período.

i.

Uso de estimativas e Julgamentos – A preparação das Demonstrações Financeiras de acordo com
as normas do CPC exige que a administração faça julgamentos, estimativas e premissas que
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afetam a aplicação de políticas contábeis. O Instituto revisa as estimativas e premissas pelo
menos anualmente.

Nota 3- DISPONIBILIDADES CAIXA E EQUIVALENTES
Descrições

2021

Caixa Geral

2020

391,05

2.390,63

Bancos Conta Movimento

3,00

4,05

- Recursos gerais

1,00

1,00

- Recursos terceiros vinculados a Projetos

2,00

3,05

Aplicações Financeiras

811.798,85

728.347,81

- Recursos Gerais

187.496,30

38.013,44

- Recursos terceiros vinculados a Projetos

624.302,55

812.162,45

TOTAL GERAL

812.192,90

852.570,57

Aplicações financeiras são realizadas em Certificados de Depósitos Bancários e Fundos de
Investimentos no Banco Bradesco e são registradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos a data
do encerramento do exercício.

Nota 4 –CRÉDITOS
Estão representados pelas contas adiantamentos a fornecedores, adiantamentos a funcionários
e clientes diversos e tributos a compensar, e demais créditos a receber ref. NF 109 Termopernambuco
S/A, conforme demonstrado abaixo, observando o regime de competência.
Descrições

2020

Adiantamento a Fornecedores

3.004,66

3.623,50

Adiantamento a Funcionários

7.236,07

0,00

16.154,82

0,00

104,07

195,70

1.070,26

0,00

27.569,88

3.819,20

0,00

12.720,00

27.569,88

16.539,20

Clientes Diversos
Tributos Federais a Compensar*
Demais Créditos a Receber*
Total
Outros Créditos *
TOTAL GERAL

·

2021

* O valor R$ 104,07 a recuperar refere-se ao COFINS recolhimentos sobre os rendimentos da Itaipu
convenio, que serão compensados em 2021 e finalizados em 2022 via PERD COMP.
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* Demais créditos a receber, no montante R$ 1.070,26, se refere a valores a ser reembolsados para a conta

·

do Life.
*Outros Créditos foi informado erroneamente no relatório das Demonstrações de 2020 e ajusto em 2021,

·

porque no sistema estava correto, ele faz parte do grupo “Créditos”.

Nota 5 – IMOBILIZADO
Bens

2020

Máquinas e Equipamentos

Adições

2021

5.000,00

0,00

5.000,00

Móveis e Utensílios

96.781,71

0,00

96.781,71

Equipamentos de Informática

45.194,48

7.199,02

52.393,50

8.277,84

0,00

8.277,84

155.254,03

7.199,02

162.453,05

Equipamentos de Comunicação
Total

Depreciação Acumulada

Taxa de

2020

Quotas de

Depreciação

2021

Depreciação

Máquinas e Equipamentos

20

-687,67

-1.002,72

-1.690,39

Móveis e Utensílios

10

-62.119,95

-9.581,63

-71.701,58

Equipamentos de Informática

20

-31.367,91

-5.179,47

-36.547,38

Equipamentos de Comunicação

20

-5.714,25

-684,00

-6.398,25

-99.889,78

-16.447,82

-116.337,60

55.364,25

-9.248,80

46.115,45

Total

Total Líquido do Imobilizado

De acordo com a NBC TG 1000 (R1) CPC 01 – Redução ao Valor recuperável de Ativos, o instituto
informa que não foi necessária à realização do teste de recuperabilidade dos Ativos em virtude de não ter
havido nenhuma indicação de desvalorização de seus ativos em uso.

Nota 6 - INTANGÍVEL
Intangível
Desenvolvimento Certificação
Nova versão Software Certificação
Software ou Programas de Computador
Total

Amortização
Acumulada / Taxa
Amortização
Desenvolvimento
Certificação = 40%
Software ou Programas de
Computador = 10%

2020

2020
215.160,20
0,00
92.176,40
307.336,60

Quotas de
Amortização

Adições
0,00
120.000,00
0,00
120.000,00

Ajuste
Exercício
Anterior

Transferências
85.659,00
0,00
- 85.659,00
0,00

Transferências

2021
300.819,20
120.000,00
6.517,40
427.336,60

2021

-173.470,14

-41.211,93

14.385,51

-38.704,74

-239.001,30

-42.689,11

-431,28

201,62

38.704,74

-4.214,03
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-216.159,25

-41.643,21

14.587,13

0,00

-243.215,33

91.177,35

78.356,79

14.587,13

0,00

184.121,27

Total líquido Intangível

O software LIFEKey foi desenvolvido pelo Instituto LIFE em parceria com empresa de
desenvolvimento de softwares e é uma ferramenta que permite a aplicação da Metodologia LIFE nos
sistemas de Certificação LIFE. Seu objetivo é facilitar a aplicação da metodologia pelas empresas e
simplificar a avaliação dos dados durante as auditorias de terceira parte realizadas pelas Organizações
Certificadoras credenciadas pelo Instituto LIFE. A Licença de Uso a ser cobrada dos usuários atenderá a
necessidade dos custos de manutenção, atualizações e melhorias da ferramenta após sua publicação. Os
valores a serem cobrados pelo Instituto LIFE ainda estão sob consulta de mercado.
Conforme ampliação e melhorias, foi necessário a desenvolvimento de um novo software LIFE
KEY, desta vez em uma plataforma online, em parceria de desenvolvimento com a AGÊNCIA OBRA da
atividade de DESIGN E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LIFE KEY, prevendo compartilhar os rendimentos
daí advindos, conforme percentual definido em contrato.
Os direitos de propriedade intelectual e os direitos autorias sobre a ferramenta LIFE KEY, bem
como sobre todos os programas, softwares, módulos, manuais, documentação associada, tecnologias e
sistemas resultantes deste contrato, a título universal e irretratável, serão exclusivos do INSTITUTO LIFE
no Brasil e em qualquer outro país, sendo proibido seu uso ou comercialização pela AGÊNCIA OBRA,
devendo esta entregar ao INSTITUTO LIFE os códigos fontes e a respectiva documentação completa,
contendo os dados técnicos necessários à absorção da tecnologia, de modo que o INSTITUTO LIFE possa
utilizar o LIFE KEY da maneira que lhe aprouver.

Obs.: De acordo com a NBC TG 1000 (R1), NBC TG 04 (R3), o ativo intangível com vida útil indefinida não
deve ser amortizado, que é o caso do item “Desenvolvimento de Certificação”, diante disso em 2019 e
2020 não foi efetuado a amortização deste item, conforme tratativas da diretoria. Em 2021 iniciou-se o
desenvolvimento de um novo software, devido a necessidade de modernização para atender o mercado
atual, com isso o software de Certificação que está em uso será desativado provavelmente em 03 anos.
Diante do exposto e adaptação de novo software em desenvolvimento, foi feito decidido proceder com a
amortização de 40% em 2021 e nos próximos períodos será amortizado 20% ao ano para liquidação deste
item e baixa no período findo. A base utilizada para cálculo desta amortização foi o saldo líquido de R$
103.029,66, montante apurado do software certificação em 2020.

“109. A vida útil de ativo intangível que não é amortizado deve ser revisada periodicamente para determinar se
eventos e circunstâncias continuam a consubstanciar a avaliação de vida útil indefinida. Caso contrário, a mudança
na avaliação de vida útil de indefinida para definida deve ser contabilizada como mudança de estimativa contábil.”
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“110. De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos, a revisão da vida
útil de ativo intangível de indefinida para definida é um indicador de que o ativo pode já não ter valor. Assim, a
entidade deve testar a perda de valor do ativo em relação ao seu valor recuperável, de acordo com o referido
Pronunciamento, reconhecendo a eventual desvalorização como perda.”

Nota 7 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
Descrições
Salários a Pagar
INSS a Recolher
FGTS a Recolher
Pensão Alimentícia a Pagar
Totais

2021
24.577,12
10.480,07
3.629,34
0,00
38.686,53

2020
21.977,15
9.583,63
3.293,84
1.547,94
36.402,56

Nota 8 – FORNECEDORES
Referem-se às obrigações da Entidade junto aos fornecedores de bens e serviços, contabilizados
de acordo com a competência mensal.

Nota 9 – EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS
Realocação de saldo para Outras Contas a Pagar.

Nota 10 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
As obrigações fiscais referem-se aos tributos sobre as receitas do período e retenções sobre folha
de pagamento e serviços tomados, conforme abaixo:
Descrições
ISS a Recolher
COFINS a Recolher
Pis s/ Folha a Recolher
IRRF PJ a Recolher
PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher
IRRF PF a Recolher
Totais

2021

2020

807,74
6,65
454,20

730,00
38,02
411,73

0,00
0,00
9.559,97

15,00
46,50
6.886,97

10.828,56

8.128,22

Nota 11 – PROVISÕES
As provisões estão representadas com valores estimados de férias e seus encargos sociais e
tributários. Conforme determina NBC TG – 25, os passivos derivados de apropriações por competência
são passivos a pagar e inclui os devidos a empregados, porém como as férias e encargos sobre as férias
são valores que podem sofrer alterações mesmo sendo devidas, entende-se como estimativa optou-se
por manter em grupo separado, porque os salários e encargos tem valores e prazos certos para pagar.
Abaixo está demonstrados os valores do período.
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Descrições

2021

2020

Férias Proporcionais
INSS s/Férias Proporcionais
FGTS s/Férias proporcionais
Pis s/Férias Proporcionais

51.959,70
13.249,62
4.156,74
519,55

42.087,37
10.515,44
3.298,94
412,33

Totais

69.885,61

56.314,08

Nota 12 – OUTRAS CONTAS A PAGAR
Cartão de crédito Visa com saldo R$ 399,92, refere-se a lanches e refeições, software, despesas
com internet ZOOM, seguro de vida, tarifa manutenção de cartão, IOF.
Outras contas a pagar refere-se a valores das obrigações do instituto Life, pago por contas dos
patrocinadores, que serão justados nos períodos subsequentes, conforme abaixo:
Descrições

2021

2020

Ajuste da conta Life para Neoenergia

0,00

1.124,71

Ajuste da conta Itaipu para Life Administrativo

0,19

19,64

Ajuste da conta Itaipu para Life Administrativo

5,52

0,00

Ajuste da conta Boticário para Life Administrativo

1.064,55

0,00

Total

1.070,26

1.144,35

Nota 13 - ADIANTAMENTO DE RECURSO PROJETOS
Representam os saldos de 2020 do patrocinador ITAIPU, ITAIPU BINACIONAL e FUNDAÇÃO
BOTICÁRIO, bem como os recursos recebidos em 2021, da ITAIPU BINACIONAL (CONVENIO) e FUNDAÇÃO
BOTICÁRIO, para fazer frente a despesas relacionadas aos projetos firmados entre as partes, relativos ao
desenvolvimento, gestão e internacionalização do sistema de Certificação LIFE, cujas despesas,
substancialmente, foram realizadas parcialmente em 2021, bem como a continuidade dos demais
projetos firmados nos períodos anteriores, em relação ao saldo residual do Patrocinador ITAIPU, foi
transferido para o Patrimônio Social, em decorrência da finalização do contrato em 2019, sem a
necessidade de devolução do saldo para o Patrocinador, com isso incorpora ao patrimônio da entidade.

Descrições

2021

Adiantamento Patrocinador FUNDAÇÃO BOTICÁRIO

2020

161.273,35

790,99

0,00

9.479,08

Adiantamento Patrocinador ITAIPU BINACIONAL *

380.903,74

611.956,55

Total

542.177,09

622.226,62

Adiantamento Patrocinador ITAIPU

*Foi acrescentado ao valor do adiantamento do Patrocinado Itaipu Binacional o valor do
rendimento

da

aplicação

financeira,

demonstrado

no

Balanço

na

conta

Recursos

de

Convenio/Contratos/Termos e explicado na Nota 14.
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Nota 14 – RECURSOS DE CONVÊNIO/CONTRATOS/TERMOS
Representam os valores de rendimento da aplicação financeira dos recursos adiantados do
Patrocinador ITAIPU BINANCIONAL.
Diante do exposto das Notas 13 e 14, o saldo remanescente em 2021 dos recursos adiantados
dos patrocinadores, e atualizados com o rendimento das aplicações, representam o montante de R$
542.177,09

(quinhentos e quarenta e dois mil, cento e setenta e sete reais e nove centavos), que serão

apropriados ao resultado do exercício na proporção das despesas realizadas nos períodos futuros.

Nota 15 – PROVISÃO LP - PNC
A Administração da Entidade mantém provisão para contingências, e entende que o valor
provisionado é suficiente para cobrir eventuais desembolsos financeiros decorrentes de questões futuras
que poderão ser movidas contra a entidade, permanecendo o montante de R$ 6.000,00, sendo este valor
sem alteração desde 2016.

Nota 16 - PATRIMÔNIO SOCIAL
O Patrimônio Líquido do Instituto LIFE é constituído pelo resultado obtido entre a receita dos
patrocinadores menos as despesas ocorridas no período, com finalidade de atingir seus objetivos sociais.
Em 2021 ocorreram ajustes dos exercícios anteriores no montante de R$ 20.955,35, sendo em
janeiro de 2021 referente amortização do intangível, sendo R$ 201,62 da conta Software ou Programas
de Computador e R$ 14.385,51 da conta Desenvolvimento de Certificação, lançamentos equivocados. O
valor de R$ 9.479,08 refere-se à transferência do saldo residual do projeto Itaipu, concluído em 2019 que
não foi necessário a devolução ao patrocinador. Em 05/2021 e 09/2021 foi efetuado o reembolso ao
patrocinador Itaipu Convenio, referente os gastos pagos com vale transporte de 2018 e 2019, no
montante de R$ 1.902,24 e R$ 1.208,62 respectivamente, conforme acordo entre as partes a despesa é
devida para o LIFE ADMINISTRATIVO, assim ajustando o resultado acumulado conforme a competência
devida e atendendo a NBC ITG 2002 (R1).

Nota 17 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
O resultado do exercício de 2020, foi transferido para a conta do patrimônio social, ficando
somente o valor do exercício de 2021.

Nota 18 – SUBVENÇÃO RECEBIDAS – CESSÃO DE ESPAÇO
Atendendo à Resolução CFC Nº 1.143/08, de 21 de novembro de 2008, a NBC TG 07 (R2)
Subvenção e Assistência Governamentais. A entidade recebeu o benefício de uso do imóvel conforme
decreto publicado em 24 de abril de 2012 e em 2021 permaneceu com mesmo valor avaliado em 2019
conforme pesquisa junto às imobiliárias referentes ao valor justo do aluguel de uma sala comercial com
as mesmas metragens do imóvel cedido, diante disso foi reconhecido como receita própria – Subvenção
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Recebida, bem como reconhecido a despesa própria com Utilização de Espaço Público –
Subvenção, conforme exigido na legislação contábil.

Nota 19 – TRABALHO VOLUNTÁRIO
Atendendo à Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de setembro de 2012, que aprova a NBC ITG 2002
(R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros, que define que o trabalho voluntário (trabalho recebido e não
pago) deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço recebida como se tivesse ocorrido o
desembolso financeiro, o Instituto procedeu em 2021 ao registro contábil conforme exigido.
Os provedores dos trabalhos voluntários não faturaram ao Instituto por esses, porém os custos
da PLATAFORMA ZOON foram arcadas pela entidade.

Nota 20 – BENEFÍCIOS AOS EMPREGADOS
Instituto, dentro de sua política social, mantém benefícios a seus empregados e teve dispêndios
cujos valores desembolsados nos exercícios de 2021e 2020 estão contidos nos gastos com Pessoal,
demonstrados conforme resumo abaixo:

Descrições
Vale Refeição ao Trabalhador
Vale Transporte ao Trabalhador
Assistência Médica e Odontológica
Seguro de Vida
Total

2021

2020

32.260,02

30.691,03

204,43

2.089,66

32.285,23

32.155,86

267,29

319,23

65.016,97

65.255,78

Curitiba, 14 de abril de 2022.

REGIANE BORSATO
SECRETÁRIA EXECUTIVA
CPF 973.461.449,53

DENISE MARIA DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC 37870/O-7
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