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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

Aos
Administradores e Associados da
Vital Strategies Brasil
São Paulo - SP

Opinião sobre as demonstrações contábeis

Examinamos as demonstrações contábeis da Vital Strategies Brasil (“Vital”), 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
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais
políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Vital Strategies Brasil 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 aplicáveis às pequenas e médias
empresas e às entidades sem fins lucrativos.

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 à Entidade, 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 (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.

Ênfase

Conforme descrito na Nota Explicativa nº 2.4 às demonstrações contábeis, as demonstrações contábeis
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, originalmente emitidas em 28 de abril de
2021, estão sendo reapresentadas em função da alteração na política de registro de ativos
imobilizados, que produziu efeitos nas despesas registradas e, em função da forma de atuação da
Vital, nos valores de receitas de contribuição de associados e no passivo de adiantamentos de
contribuição. Auditamos e concordamos com esses ajustes.

Responsabilidades da Administração pelas demonstrações contábeis

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias
empresas e às entidades sem fins lucrativos e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
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Na elaboração das demonstrações contábeis, 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
contábeis, 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.

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

Responsabilidades 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;

 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.
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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, 08 de abril de 2022.

BDO RCS Auditores Associados Ltda.
CRC 2 SP 015165/O-8

Celso Luiz da Costa Lobo
Contador CRC 1 SP 251526/O-6



Ativo Passivo e patrimônio líquido

Nota 2021
2020

(Reapresentado)
Nota 2021

2020
(Reapresentado)

Circulante Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5 4.463.351 1.176.478 Fornecedores 132.955 13.708
Despesas antecipadas 582 528 Obrigações trabalhistas 7 899.871 514.906
Contas a receber 2.642.138 - Obrigações fiscais 164.553 14.635
Adiantamentos 17.818 - Adiantamento de contribuição - Matriz 8 - 507.493

7.123.889 1.177.006 Adiantamento de Doação - Nacional e Internacional 8 5.800.245 -
6.997.624 1.050.741

Não circulante Patrimônio líquido 9
Outros créditos 6 12.912 12.912 Patrimônio Social 139.177 139.177

12.912 12.912 139.177 139.177

Total do ativo 7.136.801 1.189.918 Total do passivo e patrimônio líquido 7.136.801 1.189.918

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

VITAL STRATEGIES BRASIL

Balanços patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)
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Nota
explicativa

2021
2020

(Reapresentado)
Receita líquida
Doações 11 319.286 125.000
Contribuições de associados 11 12.236.402 7.027.737
Outras receitas diversas 11 494.521 47.056
Receitas de Gratuidades 2.12 20.250 13.500

13.070.459 7.213.293

Despesas administrativas
Despesas com remuneração - Conselheiros - Gratuidades 2.12 (20.250) (13.500)
Despesas com pessoal operacional e administrativo 13 (7.420.200) (3.452.880)
Despesas gerais operacionais e administrativas 15 (5.555.614) (3.798.481)
Impostos e taxas (36.570) (5.285)

37.825 (56.854)

Receitas financeiras 68.539 172.893
Despesas financeiras (106.364) (116.038)

Receitas (despesas) financeiras, líquidas (37.825) 56.854

Superávit (déficit) do exercício (0) (0)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

VITAL STRATEGIES BRASIL

Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)

Superávit (déficit) líquido antes do resultado financeiro
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2021
2020

(Reapresentado)

Superávit (déficit) do exercício (0) (0)
(=) Total do resultado abrangente do exercício (0) (0)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

VITAL STRATEGIES BRASIL

Demonstrações do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)
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Patrimônio social (déficit)  acumulado Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019 (reapresentado) 139.906 (729) 139.177

Superávit (déficit) do exercício - (0) (0)
Transferência para Patrimônio social (reapresentado) (729) 729 -

Saldos em 31 de dezembro de 2020 (reapresentado) 139.177 (0) 139.177

Superávit (déficit) do exercício - - -

Saldos em 31 de dezembro de 2021 139.177 (0) 139.177

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

VITAL STRATEGIES BRASIL

(Em Reais)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
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2021
2020

(Reapresentado)
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Superávit do exercício (0) (0)

Variações nos ativos e passivos
Redução (aumento) nos ativos
Despesas antecipadas (55) 740
Outras contas a receber (2.642.138) 18.488
Outro créditos (17.818) -

Aumento (redução) nos passivos
Fornecedores 119.248 (25.755)
Obrigações trabalhistas 384.965 328.650
Obrigações fiscais 149.918 (2.219)
Outras contas a pagar - (5.123)
Adiantamento de contribuição associativa (507.493) (37.877)
Receitas Diferidas 5.800.245 -
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 3.286.872 276.904

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 3.286.872 276.904

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.176.478 899.575
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 4.463.351 1.176.478

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 3.286.872 276.904

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

VITAL STRATEGIES BRASIL

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)
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1. Contexto operacional

Vital Strategies Brasil (“Entidade” ou “Associação”) é uma Associação de direito
privado, sem fins econômicos, constituída em 25 de setembro de 2017. A
Associação tem finalidades de relevância pública e social, sem filiações
políticas e religiosas, sendo seus principais objetivos a promoção da assistência
social, saúde e da educação, por meio do desenvolvimento, implementação e
gerenciamento de programas e serviços que promovam o direito humano à
saúde.

No âmbito de um Memorando de Entendimento entre Vital Strategies e a Vital
Strategies Brasil, assinado em janeiro de 2018, a associação brasileira apoia
governos municipais e estaduais para enfrentar os principais fatores de morte
e doença evitáveis. Trabalhamos nos estados do Ceará, Minas Gerais, Goiás, Rio
de Janeiro, Bahia, Pernambuco, São Paulo, Rio Grande do Norte e Rio Grande
do Sul; o Ministério Nacional da Saúde; a Consórcios das Secretarias Estaduais e
Municipais de Saúde (CONASS e CONASEMS, respectivamente); a Frente Nacional
de Prefeitos; e parceiros da sociedade civil.

As atividades da Vital Strategies no Brasil se concentram em vários eixos sendo
os mais importantes:

COVID-19

Durante a pandemia, a Vital Strategies tem atuado com diversos parceiros para
fortalecer a capacidade de resposta à crise gerada pela COVID-19. Em 2021,
atuamos nas atualizações periódicas do painel nacional de excesso de
mortalidade e na criação do painel redes sociais e Covid-19 – sintomas e
comportamentos dos internautas. Também trabalhamos com diversos parceiros
no lançamento de campanhas de comunicação disponibilizadas na
plataforma Cidades Contra COVID-19 e fornecemos suporte técnico para o
município de Goiânia para vigilância da vacinação. Para esclarecer a magnitude
das iniquidades raciais no Brasil, nossa equipe desenvolveu a plataforma Raça
e Saúde Pública, que capta dados sobre o excesso de mortalidade entre brancos
e negros brasileiros durante a pandemia.

Dados para a saúde

Trabalhamos com governos para melhorar a saúde pública construindo novas
ferramentas para análise, uso e comunicação de dados. Em 2021, apoiamos a
cidade de Goiânia em projeto de prevenção de violência de gênero por meio do
pareamento de dados do sistema de saúde que identificou a trajetória das
mulheres vítimas de violência.

https://www.conass.org.br/conass-lanca-painel-sobre-excesso-de-mortalidade/
https://www.conass.org.br/conass-lanca-painel-sobre-excesso-de-mortalidade/
https://www.conass.org.br/sintomascovid19/
https://www.conass.org.br/sintomascovid19/
https://cidadescontracovid19.org.br/
https://www.racaesaude.org.br/
https://www.racaesaude.org.br/
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Saúde Ambiental

Iniciando em 2021, a Vital Strategies Brasil firmou parceria com a cidade de
Belo Horizonte para aumentar conscientização pública e engajamento político
em ações para melhorar a qualidade do ar e mitigar os efeitos das mudanças
climáticas.

Parceria para Cidades Saudáveis

Apoiamos Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo como parte de uma prestigiosa
rede de 70 cidades ao redor do mundo que estão comprometidas com o combate
às doenças crônicas não transmissíveis e lesões.

Segurança viária

Por meio da Bloomberg Philanthropies Initiative for Global Road Safety,
trabalhamos nas cidades de Campinas, São Paulo, Salvador e Recife para reduzir
mortes e feridos nas estradas e promover uma mobilidade ativa e segura.

Controle de tabaco

Com parceiros locais, apoiamos políticas para garantir que os reguladores
brasileiros tenham o poder de proibir o uso de aditivos e aromas em produtos
de tabaco.

Política alimentar

Trabalhamos com parceiros locais para ajudá-los a realizar campanhas de
comunicação estratégicas para atingir os objetivos da política alimentar
saudável.

Saúde mental

Apoiamos a cidade de Fortaleza na elaboração de um “Mapa de Saúde Mental”,
que analisa indicadores de saúde mental da população da cidade, com foco em
crianças e adolescentes.

Também durante o ano de 2021, a Vital Strategies Brasil continuou a sua
captação de recurso e assina os seguintes acordos com as instituições:

 Organização Pan-Americana da Saúde – Projeto Painel Análise no âmbito da
Plataforma Integrada de Vigilância em Saúde - R$ 1.304.202,70;

 Instituto Cactus – Projeto Mapa da Saúde Mental em Belo Horizonte – R$
550.000;

 Stiftung Auxilium (Porticus) – Projeto Connect the Dots – R$ 624.778,48 (EUR
100.000,00);
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 Associação Umane – Projeto Covitel – R$ 1.667.557,00;
 Instituto Clima e Sociedade (ICS) – Projeto Qualidade do Ar – R$ 400.000;
 Fundação Bill & Melinda Gates – Projeto Gender-based violence modelling

in Brazil – R$ 1.942.513,96 (USD 344.338,00);
 Fundação Getúlio Vargas – Projeto Análise de Ruas Compartilhadas –

R$ 392.315,00 (USD 78.463,00).

As assinaturas desses acordos fazem com que o escritório do Brasil se consolide
como ponto de referência entre os escritórios mundiais da Vital Strategies na
área de captação de recursos.

Com o acréscimo dos novos projetos e atividades, o volume de funcionários, de
receitas e de despesas aumentou. Entre janeiro e dezembro de 2021, o número
de funcionários aumentou de catorze para vinte e seis, as receitas foram de R$
7.213.293 (reapresentadas) em 2020 para R$ 13.281.836 no ano de 2021 e as
despesas foram de R$ 7.270.147 (reapresentadas) em 2020 para R$ 13.244.011
no ano de 2021. Os associados e parceiros provêm, na forma de contribuição,
os recursos necessários para custear as despesas não cobertas por outras
receitas. Em 2020 houve resultado financeiro positivo de R$ 56.854 e no ano de
2021 houve resultado financeiro negativo no valor de R$ 37.825.

2. Resumo das principais práticas contábeis

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações
contábeis estão descritas a seguir.

As demonstrações contábeis foram aprovadas pela Diretoria da Associação em
08 de abril de 2022.

2.1. Base de preparação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo
histórico, exceto no caso de ativos e passivos financeiros mensurados ao
valor justo.

As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis para as pequenas e médias
empresas (NBC TG 1000 (R1)) e para as entidades sem finalidade de
lucros (ITG 2002(R1)), ambas emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC).

2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação

Essas demonstrações contábeis foram preparadas em Real, que é a
moeda funcional da Associação. Todas as informações financeiras são
apresentadas em Real, exceto quando indicado de outra forma.
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2.3. Uso de estimativas

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração realize
estimativas para determinação e registro de certos ativos, passivos,
receitas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre suas
demonstrações contábeis. Tais estimativas são feitas com base no
princípio da continuidade e suportadas pela melhor informação
disponível na data da apresentação das demonstrações contábeis, bem
como na experiência da Administração. As estimativas são revisadas
quando novas informações se tornam disponíveis ou as situações em que
estavam baseadas se alterem. A liquidação das transações envolvendo
essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados
em razão das imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.

As estimativas podem vir a divergir do resultado real. As principais
estimativas se referem a:

 Vida útil do ativo imobilizado e intangível;
 Avaliações de impairment;
 Provisões em geral.

Não houve mudanças significativas nas estimativas no período em relação
àquelas que vinham sendo aplicadas.

2.4. Reapresentação das demonstrações contábeis encerradas em 31 de
dezembro de 2020

Atendendo aos requisitos da Seção 10 da NBC TG 1000, a Vital
Strategies preparou a reapresentação retrospectiva das informações
contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2020, que estão
identificadas com a nomenclatura “Reapresentada”.

A Vital passou a adotar política solicitada por sua Matriz de registrar
como ativo imobilizado e intangível os itens com valores individuais a
partir do valor de R$ 10.000,00. O motivo foi para atender a pedidos dos
doadores que não registram imobilizados abaixo desse valor. Essa
alteração foi incluída no documento Standard Operations Procedures da
Vital Strategies Brasil. A Entidade regularizou as informações
apresentadas anteriormente, foram recalculadas as rubricas do
imobilizado, adiantamento de contribuições e as receitas das
contribuições de Associados das demonstrações financeiras afetadas nos
períodos anteriores.
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Esses ajustes impactaram os saldos do balanço patrimonial e do
resultado do exercício em 31 de dezembro de 2020 da seguinte forma:

Ativo

2020
(Originalmente
apresentado)

2020
(Reapresentado) Ajuste

Imobilizado 199.421 - 199.421
Intangível 11.956 - 11.956
Total 211.377 211.377

Passivo

2020
(Originalmente
apresentado)

2020
(Reapresentado) Ajuste

Adiantamento de
contribuições 718.870 507.493 211.377

Impacto na Demonstração de Resultado (aumento/redução)

2020
(Originalmente
apresentado)

2020
(Reapresentado) Ajuste

Contribuições de Associados 6.816.360 7.027.737 (211.377)
Despesas gerais
operacionais e
administrativas (3.587.104) (3.798.481) 211.377

2.5. Instrumentos financeiros

Ativos financeiros não derivativos

A Associação reconhece os empréstimos e recebíveis inicialmente na data
em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros (incluindo
os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são
reconhecidos inicialmente da data da negociação na qual se torna uma
das partes das disposições contratuais do instrumento.

A Associação mantém os seguintes ativos financeiros não derivativos nas
suas demonstrações contábeis: ativos financeiros registrados pelo valor
justo por meio do resultado, empréstimos e recebíveis.

Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado

Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado,
caso seja classificado como mantido para negociação e seja designado
como tal no momento do reconhecimento inicial. Os custos da transação
após o reconhecimento inicial são reconhecidos no resultado quando
incorridos.

Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são
medidos pelo valor justo e mudanças no valor justo desses ativos são
reconhecidas no resultado do exercício.
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Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa. A Associação
mantinha saldo de aplicações financeiras de liquidez imediata com
vencimento original de três meses ou menos a partir da data da
contratação nas demonstrações contábeis findas em 31 de dezembro de
2021 e 2020.

Empréstimos e recebíveis

Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou
calculáveis que não são cotados no mercado ativo. Estes ativos são
reconhecidos inicialmente pelo valor justo, acrescido de quaisquer
custos de transações atribuíveis.

Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são medidos
pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos
de qualquer perda por redução ao valor recuperável.

Os empréstimos e recebíveis abrangem contas a receber e outros ativos.

Passivos financeiros não derivativos

Todos os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da
negociação na qual se torna uma parte das disposições contratuais do
instrumento. A Associação baixa um passivo financeiro quando tem suas
obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas.

Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é
apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, tenha o
direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em
uma base líquida ou de realizar o ativo e quitar o passivo
simultaneamente.

A Associação mantém os seguintes passivos financeiros não derivativos:
fornecedores e outras contas a pagar.

Estes passivos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido
de quaisquer custos de transações atribuíveis. Após o reconhecimento
inicial, esses passivos financeiros são mensurados pelo custo amortizado
através do método de juros efetivos.

Instrumentos financeiros derivativos

A Associação não possui instrumentos financeiros derivativos em 31 de
dezembro de 2021 e 2020.
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2.6. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos
financeiros com vencimento original de três meses ou menos a partir da
data da contratação, os quais são sujeitos a um risco insignificante de
alteração no valor, e são utilizados na gestão das obrigações de curto
prazo.

2.7. Despesas antecipadas

Nessa rubrica contábil são alocadas as despesas pagas antecipadamente,
que serão apropriadas ao resultado quando incorridas.

2.8. Imobilizado e intangível

Demonstrados ao custo de aquisição, formação ou construção, sendo
ativados apenas itens com valores individuais superiores a R$ 10.000
conforme política interna. Até 31 de dezembro de 2021, a Entidade não
adquiriu itens que atendessem a esse requisito, não havendo, portanto,
valores registrados em seu ativo.

2.9. Provisões

Reconhecidas quando a Associação tem uma obrigação presente ou não
formalizada como resultado de eventos passados, sendo provável que
uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e o valor
possa ser estimado com segurança.

As provisões são quantificadas ao valor presente do desembolso esperado
para liquidar a obrigação, sendo utilizada a taxa adequada de desconto
de acordo com os riscos relacionados ao passivo.

São atualizadas até as datas dos balanços pelo montante estimado das
perdas prováveis, observadas suas naturezas e apoiadas na opinião dos
assessores legais da Associação.

2.10. Apuração do superávit e déficit do exercício

O superávit ou déficit das atividades é apurado em conformidade com o
regime de competência de exercício.

2.11. Receita operacional

As rendas e recursos da Associação serão integralmente aplicados na
manutenção e desenvolvimento dos objetivos sociais, no Brasil, sendo-
lhe vedado distribuir parcelas da sua renda, a qualquer título.
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(a) Contribuições

A receita de contribuição associativa no curso normal das atividades é
medida pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber, de
maneira que o valor da receita de contribuição possa ser mensurado de
maneira confiável. Os recursos da Associação foram integralmente
aplicados em suas finalidades institucionais e pagamentos de despesas
intrinsecamente ligadas à sua operação.

(b) Receitas com trabalhos voluntários

Conforme estabelecido na Interpretação ITG 2002 (R1) - Entidade sem
Finalidade de Lucro, a Associação valoriza as receitas com trabalhos
voluntários, inclusive de membros integrantes de órgãos da
administração sendo mensuradas ao seu valor justo levando-se em
consideração os montantes que a Associação haveria de pagar caso
contratasse estes serviços em mercado similar. As receitas com trabalhos
voluntários são reconhecidas no resultado do exercício em contrapartida
a despesas operacionais também no resultado do exercício.

A Associação adota como referência, para fins de determinação do valor
justo, a pesquisa de remuneração de administradores do Instituto
Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC, por entender que os
membros dos órgãos de governança da Associação são equiparados as
demais entidades incluídas nesta pesquisa.

2.12. Remuneração dos Conselheiros

Em 31 de dezembro de 2021, a Associação registrou o montante de
R$ 20.250 referente a trabalhos voluntários.

31/12/2021 31/12/2020

Cargo

Qtde.
por

cargo

Horas no ano
total dos
cargos

Valor da
hora Total Cargo

Qtde.
por

cargo

Horas no
ano total

dos cargos
Valor da

hora Total
Conselho
Fiscal/Consultivo 10 22,5 900 20.250

Conselho
Fiscal 3 15 900 13.500

13.500

2.13. Receitas e despesas financeiras

As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas de juros sobre
aplicações financeiras. A receita de juros é reconhecida no resultado,
através do método dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem
basicamente as despesas bancárias.
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2.14. Demonstrações dos fluxos de caixa

Foram preparadas e estão apresentadas de acordo com o
Pronunciamento Técnico NBC TG 1000 (R1) - Contabilidade para
Pequenas e Médias Empresas, Seção 7.

As demonstrações dos fluxos de caixa refletem as modificações no caixa
que ocorreram nos exercícios apresentados utilizando o método indireto.
Os termos utilizados na demonstração do fluxo de caixa são os seguintes:

 Atividades operacionais: referem-se às principais receitas da
Fundação e outras atividades que não são de investimento e de
financiamento;

 Atividades de investimento: referem-se às adições e baixas dos ativos
não circulantes e outros investimentos não incluídos no caixa e
equivalentes de caixa;

 Atividades de financiamento: referem-se às atividades que resultam
em mudanças na composição do patrimônio e empréstimos.

3. Gestão de risco financeiro

3.1. Fatores de risco financeiro

As atividades da Associação a expõem a diversos riscos financeiros: risco
de mercado, risco de crédito e risco de liquidez.

a) Risco de mercado

A Associação está exposta a risco de mercado decorrente das atividades
de seus negócios. Esses riscos de mercado envolvem principalmente a
possibilidade de mudanças nas taxas de juros.

b) Risco de crédito

O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa e outros
créditos. As aplicações financeiras são mantidas com instituições de
primeira linha para minimizar o risco de crédito.

c) Risco de liquidez

A gestão prudente do risco de liquidez implica manter caixa suficiente.
A Diretoria monitora o nível de liquidez da Associação, considerando o
fluxo de caixa esperado.
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4. Gestão de capital

Os objetivos da Associação ao administrar seu capital são os de garantir sua
continuidade e atender aos objetivos da Associação, conforme detalhado na
Nota Explicativa nº 1.

5. Caixa e equivalentes de caixa

2021 2020
Caixa 277 1.222
Bancos conta Movimento 20 20
Itaú – Aplic. Aut. Mais 4.463.054 1.175.236

4.463.351 1.176.478

As aplicações financeiras são mantidas com instituições de primeira linha para
minimizar o risco de crédito, sendo classificadas como custo amortizado. Em 31
de dezembro de 2021, as aplicações variam entre de 0,10% a 0,36%.

6. Outros créditos

2021 2020
Caução 12.912 12.912

12.912 12.912

A Vital Strategies pactuou em 01 de dezembro de 2018 um contrato de aluguel
do imóvel localizado na sala 104 da Rua São Bento, n° 470 – São Paulo, com a
empresa Prado 76 Negócios Imobiliários Ltda. e, como fiança de locação, foi
pago o montante de R$ 9.690, a título de caução que será devolvido quando do
término da locação, devidamente corrigido pelo índice da caderneta de
poupança. Adicionalmente, a Vital Strategies pactuou em 01 de outubro de 2019
mais um contrato de aluguel da sala do conjunto n°102, o qual foi pago como
fiança o montante de R$ 3.222 que também será corrigido pelo índice da
caderneta de poupança.

7. Obrigações trabalhistas

2021 2020
INSS a recolher 135.066 88.689
FGTS a recolher 48.867 22.125
Férias 521.492 243.603
INSS s/férias 139.760 67.722
FGTS s/férias 41.719 19.488
IR sobre folha de pagamento 159.035 73.279

925.939 514.906
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8. Adiantamentos de contribuições e de doações

2021 2020
(Reapresentado)

Adiantamento de contribuição - Matriz - 507.493
Adiantamento de Doação – Nacional e Internacional 5.800.245

5.800.245 507.493

A Vital Strategies Brasil elabora seu orçamento anual e comunica a seus
associados a projeção das contribuições associativas necessárias para a
realização de suas atividades e projetos. Ao final de 2021, as despesas
efetivamente realizadas pela associação contemplaram o adiantamento da
contribuição feita em 2020 e a associada Vital Strategies informou que não
houve Adiantamento de Contribuições Associativas para o ano de 2021.

A receita diferida apresentada se refere ao adiantamento de doações feitas
pelos doadores de projetos captados no Brasil.

9. Patrimônio líquido

O patrimônio da Associação é constituído por direitos e recursos financeiros
adquiridos ou recebidos sob a forma de contribuição, doação, legado,
subvenção, auxílio, rendimentos, ou de qualquer outra forma lícita, devendo
ser administrado e utilizado apenas para o estrito cumprimento de suas
finalidades sociais.

O superávit ou déficit será integralmente destinado ao cumprimento dos
objetivos estatutários da Associação, conforme descrito na Nota Explicativa
nº 1.

Valor do Acordo Receita Reconhecida
Adiantamento de Doação –
Nacional e Internacional

% de Representatividade -
Adiantamento de Doação

PORTICUS D005
LIGUE OS PONTOS R$ 624.778,48 R$ 42.649,81 R$ 582.128,67 10,04%
ICS  D007
QUALIDADE DO AR R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 6,90%
OPAS CA001
PLATAFORMA
INTEGRADA

R$ 1.304.202,70 R$ 375.792,11 R$ 928.410,59 16,01%

CACTUS D003 SAÚDE
MENTAL R$ 550.000,00 R$ 35.795,00 R$ 514.205,00 8,87%
GATES FOUNDATION
D008 GENDER BASED R$ 1.942.513,96 R$ 14.570,25 R$ 1.927.943,71 33,24%
UMANE D006
COVITEL R$ 1.667.557,00 R$ 220.000,00 R$ 1.447.557,00 24,96%

Total R$ 6.489.052,14 R$ 688.807,17 R$ 5.800.244,97 100,00%
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10. Transações com partes relacionadas

2021
2020

(Reapresentado)
Passivo
Adiantamento contribuição associativa
Vital Strategies Inc. (NE 11) - 507.493

- 507.493

2021
2020

(Reapresentado)
Resultado
Receita
Vital Strategies Inc. 12.236.402 7.027.737

12.236.402 7.027.737

Remuneração do pessoal-chave

Não há remuneração para conselheiros.

11. Receitas

2021 2020
(Reapresentado)

Contribuições de Associados 12.236.402 7.027.737
Doações 319.286 125.000
Outras receitas 494.521 47.056

13.050.209 7.199,793

12. Despesas com pessoal operacional e administrativo

2021 2020
Salários (4.005.731) (1.779.009)
13º Salários (358.456) (332.377)
Férias (506.813) (218.267)
PIS sobre folha (49.446) (23.098)
INSS (1.362.569) (663.160)
FGTS (395.612) (184.787)
Benefício (741.573) (252.182)

7.420.200 (3.452.880)

13. Despesas gerais operacionais e administrativas

2021
2020

Reapresentação
Locação de bens (410) -
Fotocópias (68.981) (5.812)
Serviços prestados por pessoa jurídica e física (4.052.914) (2.274.090)
Refeições (3.944) (6.720)
Viagens Nacionais (36.851) (53.899)
Eventos - (4.800)
Doações (116.202) (468.369)
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2021
2020

Reapresentação
Publicidade e propaganda (198.411) (525)
Aluguel do escritório (80.852) (78.879)
Bens de uso permanente (444.032) (68.038)
Manutenção de softwares (19.000) (10.768)
Água energia elétrica e gás (38.228) (43.766)
Outros (495.790) (782.815)

(5.555.614) (3.798.481)

14. Provisões para demandas judiciais

A Associação, no curso normal de suas atividades, está sujeita a processos
judiciais de natureza tributária, trabalhista e cível. De acordo com a avaliação
dos assessores jurídicos, a Associação possui processo de natureza trabalhista,
distribuída em 08 de abril de 2020, com probabilidade de perda possível no
montante de R$ 146.040. Desta forma, não há qualquer registro nas
demonstrações contábeis nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e
2020.

15. Tributos e contribuições

Em virtude de ser uma Associação sem fins lucrativos, a Associação apresenta
as seguintes situações em relação a tributos e contribuições:

 Imposto de Renda e Contribuição Social: goza do benefício de isenção do
pagamento dos tributos federais incidentes sobre o resultado, de acordo com
o Decreto nº 76.186 de 02 de setembro de 1975, artigos 167 a 174, do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo Decreto nº 3.000 de
26 de março de 1999 e artigo 195, da Constituição Federal;

 PIS: está sujeita ao pagamento da contribuição para o PIS calculada sobre a
folha de salários à alíquota de 1% de acordo com a Lei nº 9.532/97;

 COFINS: é isenta do pagamento da COFINS incidente sobre as receitas às suas
atividades próprias, de acordo com as Leis nos 9.718/98 e 10.833/03.
Somente é obrigada ao pagamento da COFINS sobre a prestação de serviços

16. Seguros (não auditado)

A Associação adota uma política de seguros que considera, principalmente, a
concentração de riscos e sua relevância, contratados em montantes
considerados suficientes pela Administração, levando em consideração a
natureza de suas atividades e a orientação de seus consultores de seguros. A
cobertura dos seguros, em valores de 31 de dezembro de 2021, é assim
demonstrada:
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 Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores e Diretores – Tokio
Marine: R$ 2.000.000;

 Seguro Compreensivo Empresarial - CHUBB: R$ 600.000;
 Seguro Riscos Diversos - CHUBB: R$ 10.000;
 Seguro Básico - SOMPO– INV, Raio, Explosão/Implosão: R$ 150.000;
 Seguro Danos Elétricos - SOMPO: R$ 50.000.

17. Eventos subsequentes

Não houve eventos subsequentes.


