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ANEXO III 
da ata de Assembleia Geral Extraordinária do Instituto Península, que passa 

a ser denominado Núcleo de Alto Rendimento Esportivo de São Paulo, 
realizada em 30 de junho de 2021 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO INSTITUTO PENÍNSULA 
REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 

31 DE DEZEMBRO DE 2020 
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O GrantThornton 

Instituto Península 
Demonstrações contábeis acompanhadas do relatório do auditor independente 

Em 31 de dezembro de 2020 
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Relatório do auditor 
independente sobre as 
demonstrações contábeis 

Aos Associados e Diretores do 
Instituto Península 
São Paulo - SP 

Opinião 

Granl Thornton Auditores 
Independentes 

Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105 • 12' 
andar ltaim Bibi, São Paulo (SP) Brasil 

T +5511 3886-5100 

Examinamos as demonstrações contábeis do Instituto Penlnsula (o "Instituto"), que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do superávit das 
atividades sociais, das mutações do patrimõnio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contãbeis. 

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Penlnsula em 31 de dezembro de 
2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exerclcio findo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas e médias empresas -
Pronunciamento Técnico CPC PME - "Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas" e 
Interpretação Técnica ITG - 2002 (R1) • Entidades sem Finalidade de Lucro". 

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 principies 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 conforme essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 

Ênfase 
Apoio voluntário cl'f>lí~ 

º"l'ª"'º'~o Conforme descrito na Nota Ex ,para o fato de que, devido ao Instituto 
depender do apoio involuntári s projetos mantidos pelo Instituto, 
a manutenção das ativi s rã da manutenção dos referidos 
provedores e apoiador . Nos o a este assunto. 
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Reclassificações correspondentes ao exercício anterior 

Como parte de nossos exames das demonstrações contábeis de 2020, examinamos também as 
reclassificações descritas na Nota Explicativa n2 2.11, que foram efetuadas para alterar valores relativos 
às demonstrações contébeis de 2019. Em nossa opinião, tais reclassificações são apropriadas e foram 
corretamente efetuadas. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto. 

Outros assuntos 
Auditoria dos saldos correspondentes ao exercício anterior 

As demonstrações contábeis do Instituto Península referentes ao exerclcio findo em 31 de dezembro de 
2019 foram por nós auditadas, cujo relatório foi emitido em 12 de março de 2020 e continha os efeitos do 
assunto descrito na seção "Ênfase -Apoio voluntário". 

Responsabilidade da administração e da governança pelas as demonstrações 
contábeis 
A administração do Instituto é responsável pela elaboração e pela adequada apresentação das 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas e médias 
empresas - Pronunciamento Técnico CPC PME - "Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas' 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. 

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de o Instituto 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 o Instituto ou cessar suas operações, ou não 
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 

Os responsáveis pela govemança do Instituto 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 nlvel 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 obtivemos 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; 

• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes ;e.a auditoria para planejarmos 
procedimentos de audit o com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia 

• Avaliamos a adequação &QIQl!l~~-u dade das estimativas contábeis 
e respectivas divulg ç 
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• Conclulmos 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 do instituto. 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 o Instituto a não mais se manter em continuidade 
operacional; 

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações conlábeis, 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 govemança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências, nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

São Paulo, 05 de março de 2021 

Grant Thomton Auditores Independentes 
CRC 2SP-025.583/0-1 
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Instituto Península 

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

Ativo circulante 

Caixa e equivalentes de caixa 

Caixa atrelado aos projetos 

Outros adiantamentos 

Outros ativos 

Total do ativo circulante 

Ativo não circulante 
Caixa atrelado aos projetos 

Depósito judicial 

Imobilizado 

Total do ativo não circulante 

Total do ativo 

(Em reais) 

ATIVO 

Notas 

5 

6 

6 

7 

2020 

2.712.083 

1.395.911 

37.282 

64.435 ·-------------------. 
4.209.711 ·-------------------· 

1.232.428 

2.469.662 

167.426 

3.869.516 ·-------------------· 

8,079.227 

As notas explicativas são parte Integrante das demonstrações contábels. 

2019 

(Reapresentado) 

3.238.479 

1.624.288 

37.745 

54.365 

--------- 4.954.877 _ 

323.066 

1.475.410 

142.427 

1.940.903 --------------------

6.895.780 

íl 
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Instituto Península 

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

Passivo circulante 

Contas a pagar 

Impostos e contribuições 

Provisões trabalhistas 

Partes relacionadas 
Saldo de projetos em execução 

Outros passivos 

Total do passivo circulante 

Passivo não circulante 

Saldo de projetos em execução 

Provisão para contingências 

Total do passivo não circulante 

Patrimõnlo liquido 

Património social 

Total do patrlmõnlo liquido 

Total do passivo e patrimõnlo liquido 

(Em reais) 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

Notas 

8 

9 

7 

10 

2020 

230.217 
147.620 

864.723 

1.241 .612 

·-------- 2.484.172 -· 

2019 

(Reapresentado) 

107.643 

113.985 

719.285 
750.000 

1.417.127 

------------ 75.000 _ 
--------- 3.183.040 _ 

1.095.959 281. 771 

·-------- 2.525.205 -· --------- 1.538.861 _ 
·-------- 3.621.164__ _ ________ 1.820.632 _ 

·-------- 1,973.891 -· --------- 1.892.108 _ 

·-------- 1.973.891 -· --------- 1.892.108 _ 

8.079.227 6.895.780 

As notas explicativas são parte Integrante das demonstrações contábels. 
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Instituto Península 

Demonstrações do resultado para os exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

Receitas para execução de programas e projetos 

Obtenção de serviço voluntário 

Receita operacional llqulda 

Custos para execução de programas e projetos 

Custos com projeto NAR 

Resultado bruto 

Despesas operacionais 

Despesas com pessoal 

Despesas administrativas 

Apropriação de serviço voluntário 

Total de despesas operacionais 

Resultado antes das operações financeiras 

Resultado financeiro líqukio 

Superávlt do exerclc lo 

(Em reais) 

Notas 

11 

12 

13 

13 

2020 
2019 

(Reapresentado) 

29.415.504 24.185.002 

···········'.~!,~~!.. . .......... ~.:Í.~·~.:Í.~. 
••••••• 29.597.195 . . ••••••• 24.343.457. 

(23.096.101) 

··· ····.i2,817.334J. 
3.683.760 

(2,015.839) 

(1 .501 .896) 

.•••••••••• l181 .691J. 
•••••••• (3.699.426)_ 

••••••••••• (15.666)_ 

97.449 

81.783 

(15.673.209) 

. ••••••. (3.468.542) 
5.201 .706 

(1 ,750.116) 

(1 ,336.404) 

. ••••••••• (158.455) 
•••••••• (3 ,244.975) 

1.956.731 

663.039 

2.619.770 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábels. 
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Instituto Península 

Demonstrações do resultado abrangente para os exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

(Em reais) 

2020 

Super.lvlt do exerciclo 81 .783 

Outros resultados abrangentes 

Resultado abrangente do exerclclo 81 .783 

As notas explicativas são parte Integrante das demonstrações cont.lbels. 
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Instituto Península 

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

(Em reais) 

Palrimônio 1oenc1v 
Notas social superávit 

Saldos em 31 de dezembro de 2018 ~27.662) 

Super.ili! do exefcicio 13 2.619.770 
T ransferêocia para palrimônio social 2.619.770 (2.619.770) 

Saldos em 31 de dezembro de 2019 1.892.108 

Super.ilildoexercicio 81.783 
Transferência para palrinónio social 81 .783 (81.783) 

Saldos em 31 de dezembro de 2020 1.973.891 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações conlibeis. 
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(727.661) 

2619.770 

1892.108 

81.783 
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Instituto Península 

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

(Em reais) 

Superivlt (d"icit) do exercício 
Ajustes para reconciliar o d6ficlt do exerclcio com o caixa liquido 
proveniente das ativtdadea operacionais 

Depreciação (custo) 

(Aumento) reduçlo dos ativos operacionais 

Caixa atrelado aos projetos 

Outros adiantamentos 

Outros ativos 
Depósito judicial 

Aumento (redução) dos paHlvos operacionais 

Contas a pagar 

Impostos e contribuições 

Provisões trabalhistas 

Saldo de projetos em execução 

Contingências 

Outros passivos 

Caixa liquido proveniente das atividades operacionais 

Fluxo de caixa das atividades de Investimento 

Aquisição do imobilizado 

Caixa líquido aplicado nas atividades de Investimento 

Fluxo de caixa das atividades de financiamento 

Partes relacionadas 

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de Investimento 

Aumento (redução) liquida do saldo de caixa e equivalentes de caixa 

Caixa e equivalentes de caixa 

No inicio do exercício 

No final do exerclcio 

Aumento (redução) liquida do saldo de caixa e de caixa 

Notas 

14 

2019 

2020 {Reapresentado) 

32.616 24.010 ·-------------------- --------------------· 
114,601 

(660,965) 

463 

(10.072) 

(994.252) 

122.575 

33.635 

145.439 

636.673 

966.344 

·---- ------- (75.000) 
261.421 ·--------------------

(57.617) 

(57.617) 

(750.000) 

(750.000) 

2.643.760 

(153.579) 

(37.195) 

(6.592) 

(652,237) 

27.294 

(55,649) 

145.671 

113.339 

706,354 

-- --- ---- --- 75.000 - · 
2.604.166 --------------------· 

(75 .390) 

(75.390) 

50.000 

50.000 

·------- - -- (526,396) - -- --- --- 2.776.796_, 

3.236.479 

2.712.063 ·--------------------
(526.396) 

459.663 

--- -- ---- 3.236.479_. 
2.776.796 
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Notas explicativas da Administração 
às demonstrações contábeis em 31 
de dezembro de 2020 e 2019 
(Em reais, exceto quando indicado de outra 
forma) 

1. Resumo dos principais projetos 

O Instituto Península ("Instituto") é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, que possui 
sede no município de São Paulo, estado de São Paulo, localizada na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.277 -
22• andar - sala 4, Jardim Paulistano. 

O Instituto tem como objetivo a promoção, apoio, patrocínio, investimento e desenvolvimento de 
atividades educacionais, assistenciais, culturais e esportivas, visando ao fortalecimento do processo de 
construção da cidadania. 

Em 05 de março de 2021 , a Administração autorizou a emissão das presentes demonstrações contábeis, 
estando aprovadas para divulgação. 

O Instituto tem se dedicado aos seguintes programas e projetos: 

• Associação Parceiros da Educação 

Apoio ao projeto Educação Compromisso de São Paulo, que visa contribuir para a elaboração de 
plano estratégico de longo prazo para guiar as ações da Secretaria de Educação do Estado de São 
Paulo. 

• Atletas pelo Brasil 

Projeto de advocacy pelo esporte nacional, como instrumento de transformação social. Tem como 
foco promover o acesso ao esporte, para que seus benefícios na saúde, educação e na formação 
façam parte da realidade da população brasileira. 

• Centro de Inovação para Educação Brasileira (CIEB) 

O Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB) é uma associação sem fins lucrativos, 
criada em 2016, com o intuito de promover a cultura de inovação na educação pública brasileira . Atua 
em apoio à formulação de políticas públicas, desenvolve conceitos, prototipa ferramentas e articula os 
atores do ecossistema do ensino básico. 

• Ensina Brasil 

O projeto Ensina Brasil visa atrair talentos e desenvolver jovens lideranças para transformar a 
educação brasilei cl'l''i~~ 

S ol'I'•"'º J,,.O ;'t~ ~o e\=.\..\ {\\e 

O Projeto o· aso, vídeos e relatos de 
práticas pe um portal na internei e 
outras mídi tre professores sobre 
educação · 
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• Instituto Superior de Educação São Paulo (ISESP) 

Entidade sem fins lucrativos que tem por finalidade promover o ensino de educação superior voltado 
para a formação de professores. O Instituto Penlnsula é o mantenedor da Entidade. 

• Núcleo de Alto Rendimento Esportlvo (NAR) 

O NAR é um centro de avaliações e treinamento que prepara atletas da base ao alto rendimento e 
capacita cientificamente técnicos e preparadores flsicos brasileiros em busca de melhores resultados 
nacionais e internacionais. Anualmente, realiza mais de 1500 avaliações em atletas de ponta. 

• Programa de Bolsas (Por Mais Um) 

Programa que concede bolsas para que alunos de baixa renda possam realizar graduação em 
pedagogia, licenciatura em matemática ou em letras no Singularidades. 

• Projeto Impulsiona 

Programa de educação esportiva do Instituto Penlnsula. Voltado para educadores da rede pública, 
busca disseminar os valores do esporte e ampliar o repertório de práticas esportivas nas escolas, 
apoiando o desenvolvimento integral dos alunos. O projeto é mantido 100% com recursos do Instituto 
Penlnsula. 

• Projeto Profissão Docente 

Profissão Docente é um movimento de valorização e profissionalização docente, que visa permitir que 
as novas gerações de estudantes brasileiros tenham assegurado o direito a um ensino de qualidade. 
É um projeto suprapartidário, não recebe investimento público e pauta suas diretrizes em pesquisas e 
estudos nacionais e internacionais. A atuação se orienta pelo diálogo com professores, organizações 
de educação e gestores das redes de ensino para uma construção coletiva e sistêmica de pollticas 
educacionais que promovam a atratividade para a carreira e o as práticas docentes de qualidade. 
Esse é uma coalisão de sete instituições do terceiro setor: Fundação ltaú Social, Fundação Lemann, 
Fundação Telefõnica Vivo, Instituto Natura, Instituto Penlnsula, Instituto Unibanco e Todos pela 
Educação. 

• Projeto Trilhas - Fundação Telefõnlca 

• o Portal TRILHAS é uma plataforma colaborativa para professores alfabetizadores e estudantes de 
Pedagogia e licenciaturas, que desejam aprimorar seus conhecimentos com cursos referenciados 
pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e com a troca de experiências com educadores de 
todo o Brasil. 

• Projeto Vivescer 

Programa de desenvolvimento integral do Instituto Penlnsula. Voltado para educadores da rede 
pública, oferece trilhas de formação para o desenvolvimento integral de educadores e uma rede para 
troca de experiências em Educação. O projeto é mantido 100% com recursos do Instituto Pen Insula. 

• Todos pela Educação 

Projeto de advocacy. É um movimento da sociedade brasileira que tem como missão engajar o poder 
público e a sociedade brasileira no compromisso pela efetivação do direito das crianças e jovens a 
uma educação básica de qualidade. 

Para executar seus projetos, o Instituto conta com recursos provenientes de: (a) doações voluntárias, 
legados, contribuições, auxilies, direitos ou créditos e outras aquisições proporcionadas por quaisquer 
pessoas físicas ou jurldicas; (b) eventuais rendas provenientes de bens ou de prestação de serviços; (e) 
eventos promovidos pelo Instituto; (d) eventos organizados para levantamento de fundos para programas 
mantidos pelo Instituto; (e) a ==-= dos com o podeé~~; (f) outras receitas 
decorrentes de atos !leitos e · ,.. 1,;Ustatuto social. ,,. 
Os mantenedores do Institui idas pelo Instituto e 
por subsidiar futuros investi mente. Para tanto, 
os mantenedores realizarão stas no próximo ano. 
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Com relação à tributação, ressalta-se: 

a) A Lei n• 9.532/1997 condicionou o gozo de imunidade fiscal às entidades sociais e educalivas 
nos seguintes termos: 

"Art. 12: Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, allnea c, da Constituição, considera-se 
imune a instituição de educação ou de assistência social que preste os serviços para os 
quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população em geral, em caráter 
complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos". 

As instituições imunes estão obrigadas a atender aos seguintes requisitos: 

• Aplicar, integralmente, seus recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos 
sociais; 

• Manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das 
formalidades que assegurem a respectiva exatidão; 

• Conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos contados da data de emissão, os 
documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, 
bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua 
situação patrimonial; 

• Apresentar, anualmente, a declaração de rendimentos, em conformidade com o disposto em 
ato da Secretaria da Receita Federal; 

• Recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou creditados e a 
contribuição para a seguridade social relativa aos empregados, bem como cumprir com as 
obrigações assessórias decorrentes; 

• Assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às condições para 
gozo da imunidade, no caso de incorporação, fusão, cisão ou de encerramento de suas 
atividades, ou a órgão público. 

Considera-se entidade sem fins lucrativos a enlidade que não apresente superàvit em suas 
contas ou, caso o apresente em determinado exerclcio, o destine integralmente à manutenção e 
ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais. 

O instituto vem cumprindo os requisitos anteriormente mencionados. 

b) o Instituto goza de isenção da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) 
em relação às receitas de suas atividades sem fins lucrativos nos termos do artigo 14 da Medida 
Provisória n• 2.158-35/01 . 
Acerca da continuidade operacional do Instituto, a Penlnsula Participações S.A. concorda 
incondicionalmente em prestar todo e qualquer apoio financeiro necessário ao Instituto pelo 
menos em um período de doze meses da data dessas demonstrações contábeis para satisfazer 
todas e quaisquer obrigações, incluindo qualquer serviço da divida a terceiros e partes 
relacionadas, à medida que tais valores venham a ser devidos e pagáveis. 

2. Resumo das principais políticas contábeis 
2.1. Base de elaboração e apresentação 
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas conforme as práticas 
adotadas no Brasil, incluindo as disposições da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade 
n• 1.409/12, que aprovou a Interpretação Técnica ITG 2002 - "Entidades sem Finalidade de Lucros", 
combinada com a NBC TG 1000 (CPC PME) - "Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas·. Elas 
foram preparadas considerand o cuslo mo base de valor. 

CAp ffP..L º" ~ira PMEs requer o uso de 
A preparação de demonstra 
certas estimativas contábei 
no processo de aplic -
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As principais pollticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações conlábeis estão 
definidas a seguir: 

2.2. Moeda funcional e de apresentação das demonstrações contábeis 
Os itens incluídos nas demonstrações contábeis são mensurados usando a moeda do principal ambiente 
econômico no qual o Instituto atua (a "moeda funcional"). 

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional e de 
apresentação do Instituto. Todas as informações contábeis divulgadas nas demonstrações contábeis 
apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra 
forma. 

2.3. Caixa e equivalentes de caixa 
Caixa e equivalentes de caixa incluem espécie em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de 
liquidez imediata. 

2.4. Caixa atrelado a projetos 
Caixa e equivalentes de caixa incluem espécie em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de 
liquidez imediata, porém os valores estão condicionados as despesas relacionadas com projetos 
específicos. 

2.5. Ativo circulante e passivo circulante 
São demonstrados pelos valores de realização e/ou exigibilidade em até 12 meses, conhecidos ou 
calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias 
incorridas. 

2.6. Provisões 
As provisões são reconhecidas quando o Instituto tem uma obrigação presente legal ou implícita como 
resultado de eventos passados e é provável que uma salda de recursos seja necessária para liquidar a 
obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita. 

2.7. Riscos de contingências 
Em situações onde se configura a existência de riscos de contingências, para o registro contábil desses 
riscos, a Administração do Instituto adota como procedimento as estimativas e expectativas de seus 
consultores jurídicos, levando-se em consideração alguns conceitos específicos, notadamente pelas 
interpretações conforme preceitua a Seção 21 da NBC-TG-1000 - Resolução n• 1255/09 do Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC), que aborda os procedimentos relativos a provisões, passivos e ativos 
contingentes. 

Dentro dessa linha, conforme preceitua a Seção 21 da NBC-TG-1000, em quase todos os casos será 
claro se um evento passado deu origem a uma obrigação presente. 

Em casos raros, como em um processo judicial, por exemplo, pode-se discutir tanto se certos eventos 
ocorreram quanto se esses eventos resultaram em uma obrigação presente. Nesse caso, a entidade 
deve determinar se a obrigação presente existe na data do balanço ao considerar toda a evidência 
disponível incluindo, por exemplo, a opinião de peritos. A evidência considerada inclui qualquer evidência 
adicional proporcionada por eventos após a data do balanço. 

lltica do reconheci~~cial apenas quando: 
e,ú \o l ~o 
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2.8. Patrimônio social 
O patrimônio do Instituto é composto de rendas, recursos e eventual resultado operacional que são 
aplicados integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos 
institucionais. 

2.9. Receita e despesas 
As receitas para execução dos programas e projetos e as despesas são contabilizadas com base no 
regime contábil de competência de exercício. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza 
significativa da sua realização. 

2.10. Receita de doações 
As doações, efetuadas de maneira espontânea, são reconhecidas apenas quando recebidas (regime de 
caixa) em função de sua natureza de imprevisibilidade. 

Já os recursos auferidos por força dos diversos projetos e programas operacionalizados por meio de 
convênios, contratos de gestão e similares, desenvolvidos pelo Instituto (elencados na Nota 
Explicativa n2 1), são reconhecidas pelo regime de competência, em bases sistemáticas e racionais, ao 
longo do período necessário e confrontada com os custos e as despesas correspondentes. 

Esses recursos quando recebidos são registrados em contrapartida de conta do passivo denominada 
"Saldos de projetos em execução· , conforme demonstrado na Nota Explicativa n2 9, observando-se, 
ainda, o pronunciamento técnico CPC 07 (R 1 ). que estabelece os critérios para contabilização e 
divulgação de subvenções e assistências governamentais. 

2.11 . Reapresentações dos valores correspondentes 
A Empresa revisou determinadas práticas contábeis relacionadas a mensuração subsequente (caixa e 
equivalente de caixa, caixa atrelado a projetos, impostos e contribuições, provisões trabalhistas, 
contingências, custos operacionais, despesas com pessoal e despesas administrativas) e efetuou 
correções. Os valores correspondentes referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 estão 
sendo reapresentados, conforme as exigências determinadas na NBC TG 1000 - "Contabilidade para 
Pequenas e Médias Empresas•, Seção 1 O - "Pollticas Contábeis: Mudança de Estimativa e Retificação 
de Erro". 
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Balanço patrimonial 

Ativo e passivo 

Ativo circulante 

Originalmente apresentado Ajustes (1) 2019 

------------··················--·-······· 
Caixa e equivalentes de caixa················-···· 4.892.557 (1.654.076) 3.236.479 

• Caixa atrelado.aos projetos ________ _ ---~1-~?.~:.?!l.~6 _______ 1_.6_2_4._26_6 

Outros adiantamentos··--· ______ ... 37.745···············-·······-·····-······-··-·-··········----3-7_. 7_4_5 
Outros ativos 54.365 54.365 
Total do ativo clrculante 4.984.667 (29.790) 4.954.877 

Ativo não circulante 
Caixa e equivalentes de caixa 293.276 293.276 
Caixa atrelado aos PE.º~i~et~os~----- 323.066 323.066 

__l?ep6sito judicial 1.475.410 1.475.410 
Imobilizado líquido 142.427 142.427 
Total do ativo não círculante 1.911.113 29.790 1.940.903 

Total do ativo 6.895.780 6.895.780 

Passivo circulante 
• Contas a pag,.=a:..r ---·-------'-10"-'7-".6~4=3 __________________ 1_0_7_.6_43_ 
.]_!!!postos e contribuições 1.709.601 (1.595.~.1?~) _______ 1_1_3_.9_65_ 
-'Pc.:r_,,_ov,:,is,,.,õc,:e=.s_,,_tra:::b::::a:::.lh"'is"'ta:::s _________ 6~6~2~.5~30~------~56.755 __________ .. _________ 7_19_.2~6~5 
Partes relacionadas 750.000 750.000 

-~-ª19..Q_de.P!Ojetosemexecu_çã_o___ 1.417.127 1.417.127 
Outros passivos 75.000 75.000 
Total do passivo circulante 4.721 .901 (1.538.861) 3.183.040 

Passivo não circula~~-------
-Saldo de proj~tos em execução 
Provisão para contingências 
Total do passivo não círculante 

Património social 
Patrimônio social 
Total do patrlmõnío social 

Total do passivo 

m 
~~1~ -ª~e..:,...•· _,._~ . 

261.771 

281.771 

1.692.106 
1.892.108 

6.895.780 

1.536.661 
1.538.861 
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Demonstrações do superávit das atividades sociais 

Receitas para execução de programas e 
ro·etos 

Obtenção de servi~ voluntário 
Receita O!!!raclonal llgulda 

Custos para execução de programas e 
ro·etos 

Resultado bruto 

Deseesas oeeraclonals 
Deseesas com eessoal 
Desl!!sas administrativas 

~eriaçl!o de servi~ voluntário 
Total de deseesas oeeraclonais 

Resultado antes das operações 
financeiras 

Resultado financeiro liguido 

Sul!!!rávlt do exercício 

Demonstrações do fluxo de caixa 

Caixa liquido proveniente das atividades operacionais 
Caixa liquido aplicado nas atividades de investimento 

-Câixa liquido gerado pelas atividades de 
financiamento 
Aumento ll~q-ui-do_d_o_sa_ld_o_d_e 

caixa e eguivalentes de caixa 

Orfginalmente 
apresentado 

24.185.002 

158.455 
24.343.457 

(11.870.074) 

12.473.383 

{3.055.182) 
(7.303.015) 

(158.455) 
(10.516.652) 

1.956.731 

663.039 

2.619.770 

Orfglnalmente 
apresentado 

2.957.765 
(75.390) 

50.000 

2.932.375 

Ajustes (1) 2019 

24.185.002 

158.455 
24.343.457 

(7.271.677) (19.141.751) 

{7.271.677) 5.201.706 

1.305.066 (1.750.116) 
5.966.611 (1.336.404) 

(158.455) 
7.271.677 (3.244.975) 

1.956.731 

663.039 

2.619.770 

Ajustes (1) 2019 

(153.579) 2.804.186 
(75.390) 

50.000 

(153.579) 2.778.796 

_C~a"'lx""a=-e=--=-eg1 u~l-'-va~l=en~t=e=s~d=e~c=al"'x=ª---------··-----·----------·--··-·-----------------
~N-'-o'-i~n~lc~io~d~o~e"'x=e~rc~lc~io~---------------------·-------·--·-------------2_.2_5_3._4_58 ___ {) .793.775) 
No final do exerclcio 5.185.833 (1.947.354) 
Aumento liquido do saldo de (2.932.375) 153.579 
caixa e equivalentes de caixa 

459.68:l__ 
3.238.479 

(2.778.796) 

(i) Os respeclivos ajustes referem-se à revisão das práticas contábeis relacionadas a (caixa e 
equivalente de caixa, caixa atrelaµo a projetos, impostos e contribuições, provisões trabalhistas, 
contingências, custos operacionais, despesas com pessoal e despesas administrativas). Esses 
ajustes foram efetuados de acordo com as exigências determinadas no Pronunciamento Técnico 
CPC PME - "Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas" e Interpretação Técnica ITG - 2002 
(R1) "Entidades sem Fir),i.líà€1àe~ !..l,Jucro'. Entretanto identificamos que os respectivos ajustes não 

ao exerclcio de 3 dezembro de 2019 originalmente apresentado, somente 
ções entre linhas no bala o patri~~iSl~ monstração de resultado. 
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3. Gestão de risco financeiro 
3.1. Estimativa do valor justo 
Pressupõe-se que os saldos contâbeis das contas a pagar estejam próximos de seu valor justo, 
considerando os prazos de liquidação. O Instituto não possui passivos financeiros decorrentes de 
captação de recursos. 

4. Estimativas e julgamentos contábeis críticos 
O Instituto não tem estimativas contâbeis consideradas criticas que possam apresentar um risco 
significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contâbeis de ativos e passivos 
para o próximo exercício social. 

5. Caixa e equivalentes de caixa 
Caixa e equivalentes de caixa estão representados pelo caixa, depósitos bancários e aplicações 
financeiras, os quais não estão sujeitos a risco de mudança significativa de valor. 

2020 
2019 

(Reapresentado) 

Caixas e bancos .•. _ _ ___ ........................................ 89.230 __________ _,2"-7-"4."'6'--74'-
Aplicações financeiras 2.622.853 2.963.805 
Total 2.712.083 3.238.479 

As aplicações financeiras têm rendimentos do COI que somaram um montante de R$ 116. 779 
(2019 - R$ 703.191) e estão devidamente contabilizadas no resultado do exercício. A variação do CDI 
geralmente gira em torno de 90% a 120%. 

6. Caixa atrelado a projetos 
Caixa atrelado a projetos estão representados pelo caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras, 
os quais não estão sujeitos a risco de mudança significativa de valor, porém estão obrigatoriamente 
atrelados aos projetos a serem executados. 

2019 
2020 (Reapresentado) 

Avaliação fisica e treinamento em atletas de alto rendimento• ano 1 ....................... 344.547 .......... __ -'7~6-::,.5,,,.6,:c99e.. 
.. Escola de atletismo de joven!!.\~!~12tgs • ano 1 ......................................... _ _,,,32"'7"".8°'1.,,2 _ _____ _ 
.. l;scola de taekwondo de alto rendimento 441 
-"A~v:.,:,a,:,lia,,ç:e;ão,.._fi:,:s,:;ica=ec..:t,.,re:,,in,,,a:.:.mc::e:::nt:::co.=e:.:.m:...,a,,,U,ceta,:s,.._d,ce,..:b,,,a,,,s,,_e_- ,,,an"°oc..1:..._ __ ....................... _ _ __ _ 
Avaliação tisica e treinamento em atletas de alto rendimento - ano 2 759.144 

.~.~~[lação tisica e treinamento em at[~!l!!!.~.~.~!~~.r!!~dimento- ano 3 503.712 

441 

••·•·••••·• 155. 797 
742.034 

_,Ec,sc,co,c:la=de,.._a,,,U,,,ee,tisecm,...,o,..:de,e'-'j""ov:.::e'!!ns"-"'ta"'le""n"'to:,e.s::..• ,,,ane,oc.,2=-----·-----............ 285.157 ...... -...... - ..... 165.128. 
Escola de taekwondo de alio rendimento :.=can-"o'-'2'---_ ................................. __ _,,3'-"16e.:·oc604""-.. - - ----

. AvaliaiãO física e treinamento em atletas de base • ano 2 
Outros 
Total 

Circulante ............................. _ ................ ,,.. --=--------
Não clrculanle 
Total 

90.823 
99 118.255 

2.628.339 1.947.354 

.. ;.,.:=='---.......... 1.624.288 . 
323.066 

1.947.354 
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7. Depósitos judiciais e provisão para contingências 
O Instituto vem depositando em juízo os valores de PIS e INSS incidentes sobre a folha de pagamento, 
desde abril de 2017, quando entrou com agravo de instrumento para que seja reconhecido o direito ao 
gozo da imunidade pelas entidades sociais e educativas, conforme previsto pelo artigo 195, § 72 da 
Constituição Federal, de modo a afastar a exigência das contribuições à seguridade social. O Instituto 
entrou com um mandado de segurança contra a União (Fazenda Nacional), impetrado para assegurar o 
direito da Empresa não se submeter à incidência da contribuição social ao salário educação, à aliquota 
de 2,5%, tendo como base de cálculo o total das remunerações pagas ou creditadas a seus segurados 
empregados com apoio nas Leis n21 9.424/96, 9. 766/98, 11 .457/07 e Decreto de Lei n2 6.003/06, bem 
como o recolhimento das contribuições sociais devidas a terceiros, nos termos do Decreto de 
Lei n2 1.146/70 e Lei n2 2.613/55 (Incra), na Lei n2 8.029/90 (Sebrae), no Decreto de Lei n2 8.621/46 
(Senac) e Decreto de Lei n2 9.853/46 (Sesc). Essa causa é classificada com probabilidade de perda 
' possível". 

7 .1. Detalhamento dos saldos da provisão para contingências e depósitos 
judiciais 

2019 
Provisão para contingências 2020 (Reapresentado) 

INSS a recolher 2.433.925 1.486.509 
PIS sobre salários 91.260 52.352 
Total 2.525.205 1.538.861 

2019 
Depósitos Judiciais 2020 (Reapresentado) 

De~sitos judiciais 2.469.662 1.475.410 
Total 2.469.662 1.475.410 

A variação entre o passivo e o ativo é basicamente decorrente do fato das guias serem recolhidas 
sempre no mês subsequente e a provisão atualizada no mês de referência do PIS e do INSS. 

8. Impostos e contribuições 

INSS a recolher 
.!:QTS a recolher 
J.'!'P0Slo de renda retido na fonte 
PIS, Cofins e contribui,;ao retido na fonte 
Outros impostos a recolher 
Total 

2019 
2020 (Reapresentado) 

, ___ 1_5_.54_ 0 __________________ 9.570 _ 

29.301 .... 21.877 _ 
75.497 59.667 

18.733 ---·······------- 22.671 _ 
6.549 

147.620 

A CAPITAL 
OE NOTAS O 

O 
paulol SP 

lho, 4407 . SA TABELIÃO 
CANHEO - resente 

0 _ Autentico a P m 0 
fica que confere co 
otado, dou fé . 

1, t.~ 4 sn. 10 •. ni 
SALESCOSlA CJ TADEU RLOS CA OE CARVALHO 

CJ eEAl'RIZ PINHO 1z100R<l 
CJ FRANCISCA O URAl)() BATISTA 
CJ ANACELIAOO NESOASILVA 
CJ EONILSoN NU lo ato R$ 3,9n 

valor pago pe 

113.985 

2() 



PAgin\ 
000051/000115 

P l Y Registro Nº 

I s6.J4r , J 
,/ 01/0~ 02>1.?. 1 

Protocolo nº 88.520 de 02/08/2021 às 08:44:15h: Documento reglstrado eletronicamente para fins de publicidade 
e/ou eflcâcla contra terceiros sob nº 56.744 em 01/09/2021 e averbado no registro nº 28.806 de 07/10/2010 neste 9° 
Oficial de Reglstro Clvll de Pessoas Juridlcas da Comarca de São Paulo. Assinado digitalmente por Camile 
Carvalho Homem Rufo - Oficial Substituta. 

Oficial 1 """"' 1 Fazenda [ Rc2. Civll 1 T. J11.1tlç1 1 M.Pilbllco 1 ISS 1 Conducao 1 " ------ 7 
RS7\lJI 1 RS20l.6l 1 RSlll.lO j RSll.11 1 RS•9,!7 f RS1',l6 f RS 14,99 j RS0.00 f RS0,00 1 

9. Saldo de projetos em execução 
Realização Realização a 

Data Descrição do Projeto Saldo em 2021 partlr de 2022 
(passivo (passivo não 

clrculante) circulante) 

.. ~:1.!~.?!~Q?_0 Escola de atletismo de jovens talentos(ano _ 1l_ _____________________ 526.256 428.137 _____________ 98.119. 
Avaliação tisica e treinamento em atletas de alto 

31/12/2020 rendill)ento (ano 2) 731.228 580.244 _______ 150.984 _ 

31/12/2020 Avalia,;l!o tisica e treinamento em aU~tas de base (ano 2) .... ?:.~,)64 79.164 
31/12/2020 Escola de taekwondo de alto rendimento (ano 2) 231.100 154,Q~.7 77.033 

--~ 1/12/2020 Escola de atl~_t!~mo de jovens tale~~!1~.(~.'!~.?l.. .... ______________ 283.001 283.001 

Avaliação tisica e treinamento em atletas de alto 
31/12/2020 rendimento (ano 3) 486.822 486.822 
Total 2.337.571 1.241.612 1.095.959 

Deliberação n!! 1.004 de 04 de janeiro de 2017 

Avaliação física e treinamento em atletas de alto rendimento (Ano 2): 

• Período: dezembro de 2020 - fevereiro 2022; 

• Valor captado: R$ 733.900,00; 

• Proponente: Instituto Península; 

• Título: Avaliação Fisica e Treinamento em Atletas de Alto Rendimento - Ano 2; 

• Registro: 02SP155572016; 

• Manifestação desportiva: desporto de rendimento; 

• CNPJ: 12.663.239/0001-20; 

• Cidade: São Paulo. UF: SP; 

• Valor aprovado para captação: R$ 1.056.313,44; 

• Período de captação até: 05/09/2020; 

• Objetivo: tem como finalidade oferecer estrutura e avaliações físicas para 65 atletas adultos, 
olimpicos e paralímpicos de alto rendimento, visando à otimização de treinamento e melhoria física. 

Avaliação física e treinamento em atletas de alto rendimento (Ano 3): 

• Período: fevereiro 2022 - fevereiro 2023; 

• Valor captado: R$ 501 .471,50; 

• Proponente: Instituto Península; 

• Título: Avaliação Flsica e Treinamento em Atletas de Alto Rendimento - Ano 3; 

• Registro: 2000237-00; 

• Manifestação desportiva: desporto de rendimento; 

• CNPJ: 12.663.239/0001-20; 

• Cidade: São Paulo. UF: SP; 

• Valor aprovado para C;H71:aç;!-o;.,t0 

• Objetivo: tem como 
olimpicos e paralimpi 
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Escola de atletismo de jovens talentos (Ano 1 ): 

• Perlodo: novembro 2020 - janeiro 2022; 

• Valor captado: R$ 631.805,67; 

• Processo: 58000.008472/2016-66; 

• Proponente: Instituto Penlnsula; 

• Título: Escola de Atletismo de Jovens Talentos; 

• Registro: 02SP155572016; 

• Manifestação desportiva: desporto de participação; 

• CNPJ: 12.663.239/0001-20; 

• Cidade: São Paulo. UF: SP; 

• Valor aprovado para captação: R$ 648.375,06; 

• Período de captação até: 31/12/2017 (prorrogado até 31/12/2018); 

• Objetivo: tem como finalidade oferecer estrutura de treino para 40 jovens talentos de atletismo (de 14 
a 16 anos), visando ao seu desenvolvimento, otimização de treinamento e melhoria física. 

Escola de atletismo de jovens talentos (Ano 2): 

• Duração: fevereiro 2022 - fevereiro 2023; 

• Valor captado: R$ 283.000; 

• Processo: 58000.007143/2018-60; 

• Proponente: Instituto Península; 

• Titulo: Escola de Atletismo de Jovens Talentos -Ano 2; 

• Registro: 02SP155572016; 

• Manifestação desportiva: desporto educacional; 

• CNPJ: 12.663.239/0001-20; 

• Cidade: São Paulo. UF: SP; 

• Valor aprovado para captação: R$ 435.377,36; 

• Período de captação até: 05/12/2020 (prorrogado até 05/12/2021). 

• Objetivo: tem como finalidade oferecer estrutura de treino para 40 jovens talentos de atletismo (de 14 
a 16 anos), visando ao seu desenvolvimento, otimização de treinamento e melhoria física . 

Escola de Taekwondo de Alto Rendimento 

• Duração: julho 2019 - agosto 2020; 

• Valor captado: R$ 204.000,00; 

• Processo: 58000.010161/2016-67; 

• Proponente: Instituto Peninsula; 

• Título: Escola de Taekwondo de Alto Rendimento; 

• Registro: 02SP155572016; 

• Manifestação desportiva: d 

• CNPJ: 12.663.239/0001-20; 

• Cidade: São Paulo. UF: SP; 

• Valor autorizado para ca 
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• Período de captação até: 31/12/2018; 

• Objetivo: tem como objetivo central propiciar condições ideais de treinamento e uma competição 
internacional para 20 atletas de alto rendimento (10 sub-20 e 10 adultos), na modalidade de 
taekwondo. 

Escola de Taekwondo de Alto Rendimento (Ano 2) 

• Duração: abril 2021 - abril 2022; 

• Valor captado: R$ 316.517,23; 

• Processo: 71000.052147/2019-41; 

• Proponente: Instituto Península; 

• Título: Escola de Taekwondo de Alto Rendimento; 

• Registro: 02SP155572016; 

• Manifestação desportiva: desporto de rendimento; 

• CNPJ: 12.663.239/0001-20; 

• Cidade: São Paulo. UF: SP; 

• Valor autorizado para captação: R$ 379.891 ,72; 

• Período de captação até: 18/12/2021 . 

• Objetivo: tem como objetivo central propiciar condições ideais de treinamento e uma competição 
internacional para 20 atletas de alto rendimento (1 O sub-20 e 1 O adultos), na modalidade de 
taekwondo. 

Avaliação Física e Treinamento em Atletas de Base- (Ano 1): 

• Duração: junho 2019 - julho 2020; 

• Valor captado em 2018 para Inicio do projeto: R$ 302.341,91 ; 

• LPIE: 215; 

• Proponente: Instituto Península; 

• Título: Avaliação Física e Treinamento em Atletas de Base; 

• Manifestação Desportiva: desporto de rendimento; 

• CNPJ: 12.663.239/0002-01; 

• Cidade: São Paulo. UF: SP; 

• Valor aprovado para captação: R$ 302.341,91 ; 

• Periodo de captação até: 31/08/2018; 

• Objetivo: tem como finalidade oferecer estrutura de treino para 40 jovens talentos de atletismo (de 14 
a 16 anos), visando ao seu desenvolvimento, otimização de treinamento e melhoria tisica. 

Avaliação Física e Treinamento em Atletas de Base - (Ano 2): 

• Duração: outubro 2020 - abril 2021; 

• Valor captado em 2019 para Inicio do projeto: R$ 138.522,40; 

• LPIE: 305/2018; 

• Proponente: Instituto Península; 

• Título: Avaliação Física e Treinam 

• CNPJ: 12.663.239/0002-01; 
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• Cidade: São Paulo. UF: SP; 

• Valor aprovado para captação: R$ 338.297,20; 

• Pariodo de captação até: 31/08/2019; 

• Objetivo: tem como finalidade oferecer estrutura de treino para 40 jovens talentos de atletismo (de 14 
a 18 anos), visando ao seu desenvolvimento, otimização de treinamento e melhoria fisica. 

1 O. Patrimônio social 
Confonme Estatuto Social, o Instituto deve aplicar integralmente seus recursos na manutenção de seus 
objetivos, não podendo, como consequência, distribuir qualquer parcela de seu património ou de suas 
rendas a titulo de lucros ou de participação no seu património. Dessa forma, eventual superávit apurado, 
após compensação do déficit acumulado, deverá ser integralmente incorporado ao patrimõnio social. 

11. Receitas para execução de programas e projetos 
2019 

2020 (Reapresentado) 

Contribu_ições - PAIC e Penlnsula ·············- ······························---25~.3~7~5~.5~5~4 ____ 2~1-.0~0~0~.0~00~ 
J!!!(!!I_B_A _____________________ __ ~8=24~·=23~6~ ____ 188.000 . 

J!!!~tuto Natura ------------······ 824.236 ···-···---1~9~0~.0~00~ 
J.nstituto Lemman ········--·······················-------- ----=8º=º·ººº········----19_0_.o_o_o 
• Fund~2 Telefõnica ·-·····-· ._ 5_0_0_.o_o_o ___ ·············-····· 
.cF...cuccn=da,._,çã=o-"lta=u,,_· .,.S.oci= a,,._1 ____ .• __ ............ - .. ···----- 388.000 200.000 

. Projeto Formar Mais ················-······-·································---- 31 .160 29.020 
Todos pela Edu"!'~çã=º-----·------------- 1.000.000 
Outros 41.636 14.159 
Receitas com doações e patroclnlos (a) 630.682 1.373.823 
Projetos em exec~ç.~_o_-_N_A_R ____________ ·····•·····••······•·••· 419.624_ ......... _ _ _ 7_54_.9_03_ 
Patroclnios . ____ 1_57_._50_1 _____ =22=º~·º~º~º 
Convénios -------------······-----·····------------------------·· ·····----------······················-····· 260.700 

138.220 Prestação de serviços 53.557 
Total 29.415.504 

a) Receitas e despesas com doações - Projeto NAR 

As receitas com doações e patroclnios incluem as seguintes, referentes ao Projeto NAR: 

Receitas 2020 

Projetos em exec:~ç_il_o_- _N_A_R ________________ ~ 35~3~.6~2~4 __ 

24.185.002 

2019 
(Reapresentado) 

754.903 
Companhia de Bebidas das Américas(Ambev> ..••...•...... -·· ·····-- ····----·----- ... 200.000 . 

__ 1=5~7.=50~1--·············· 134.700. Confederação Brasileira de Rugb~----
Red Buli Futebol e Entretenimento 66.000 ·············· 66.000 . 

. Caixa Econômica Federal····-··-···············----·----····························-···-··················· 60.000 . 
Outros 
Total 

53.557 
630.682 
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12. Serviços voluntários 
Conforme determinado pela ITG 2002, para efeito de cumprimento à resolução aplicável a entidades sem 
finalidade de lucros, o Instituto identificou e mensurou todo o valor de serviço voluntário recebido durante 
os exerclcios de 2020 e 2019. 

Os valores de serviços voluntários foram reconhecidos com base em valores de mercado 
correspondentes para diretor-presidente, diretores e conselheiros e pelo valor justo da prestação de 
serviços para assessoria jurídica pro bono e estão assim sumarizados: 

2019 
2020 (Reapresentado) 

Assessoria e consultoria (pro bono.L. ________________ 3_4._1_25_ ...................... 32.500 . 
Diretoria estatutária ·····--········· 111 .875 ..................... 106.992 . 
Conselho de administração 35.691 18.963 
Total 181.691 158.455 

Nenhum dos valores acima teve o desembolso de caixa correspondente, tendo sido reconhecidos, em 
2020 e 2019, como receitas e despesas operacionais na demonstração do resultado, em montantes 
iguais, sem efeito no superávit (déficit) do exerclcio. 

13. Custos operacionais 
Custos para execução de programas e projetos 

2019 
2020 (Reapresentado) 

·ººª~j!SJi~------·························---················(14.873.178)._ ... _ ........... L8,598.098) 
• Prestação de servi~s --··-···-··-----·····················-···········-·······(1,;!1~._:1?.ºL.._ ........... !3·514.284) 
• Salários e remunerações -··-························································· .. ·· (1 .204.140L. .. ·-··············(702.528J 
Comunica~o (1.003.017) ...... ..(794.905) 

.J'esq~isas e desenvolvimentos ·································-···-·····-············· (495.388) ····- ····· ..... .L1.010.048J 
Outros custos administrativos (1.175.908) (1.053.346) 
Custos com projeto NAR (11) (2.817.334) (3.468.542) 
Total (25.913.435) (19.141.751) 
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Doações (1) 

O Estatuto Social define que, para a realização do seu objeto social, o Instituto poderá, entre outras 
formas, apoiar, inclusive financeiramente, projetos e programas desenvolvidos por entidades sem fins 
lucrativos ou econômicos que sejam condizentes com as finalidades sociais do Instituto. Em 2020 e 2019, 
a maior parte das doações foi efetuada para o instituto Superior de Educação de São Paulo (lsesp). 

2019 
2020 (Reapresentado) 

. lsesp ········-----·····-·······-···--------- .. -.0.3,~.0=2~8._53_8~) ____ ~(5_.9_3_2_.5~74) .. 
Todos pela Educac;ao ···-··--·- ··········· (550.000) .. (550.000) 

-~.t!.~~.~-l_o_B_ra~s~il _____________ ·················-···-~(~35~0~.o~o~o)~---~(-35_0_.o_o_o) .. 
. Centro de Inovação Educ. Bras. CIEB 302.640!._ ____ ~341.000) 
Fundação Telefõnica (Vivo) (250.000) 

.. ~ssociação Parceiros da Educa~~ 144~~·º~º~º~) ___ ...... (205.000) 
Instituto Rodrigo Mendes (120.000) (110.000) .. 
Ensina Brasil ... (100.000) (100.000) 

.Associação Cidade Escola ALpre= nd~i•~-----········-···········-·····--·······--------<~1_00_._oo~o) ... 
Instituto Natura (600.000) .. 
Instituto Verdescola (250.000) .. 
Outros (28.000) (59.524) 
Total (14.873.178) (8.598.098) 

Custos com Projeto NAR (ii) 

Em relação aos custos para execução do Termo de Convênio com a Prefeitura de SP sobre o projeto 
NAR: 

Despesas com projeto NAR 2020 
2019 

(Reapresentado) 

. .!?.~.~~sas administ~~)[yas ·················································-·········-······· 
Despesas com pessoal 

(1 .492.587) ............ (2.034.249!. 
(1 .324.747) (1 .434.293) 

Total (2,817.334) (3.468.542) 

As despesas administrativas do projeto NAR, em maior detaihamento, por natureza, estão sumarizadas 
no quadro abaixo: 

2020 
2019 

(Reapresentado) 

Servlços prestados por terceiros ····-·············.J1.2.~48~.~39~8~) ____ ~(~1.~40~6~.1-"0=3)__ 
. Ocupaç!o e consumo ···········---···············--"'(9"'6.~19""7~) ----~<1~6~º·=22=2)__ 
.YJagens, refeições e transportes ·······································-···········-···············__("'6"'9.""59=-1~)------'("'-3=-90"-.4-"0""7) .. 
Depreciação ···-·····················----·············-···-··········-~(~32~._81_8~)-------(2_4_.0_1_0) .. 
Outras despesas administrativas (45.583) (53.507) 
Total (1,492.587) (2,034.249) 
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14. Partes relacionadas 
O Instituto é administrado pelos associados fundadores e todos os integrantes da famllia Diniz com sua 
empresa holding Penlnsula Participações S.A. 

As receitas de contribuições são oriundas das partes relacionadas acima, como demonstradas na Nota 
Explicativa n2 11, e correlacionadas às despesas apresentadas na Nota Explicativa n2 13, para atividades 
relacionadas à promoção, patrocínio, investimento e desenvolvimento, principalmente de atividades 
educacionais. Esses recursos, por sua vez; são destinados como doação para outras instituições sem 
fins lucrativos, sendo as doações em sua maioria destinadas para o lsesp. O Instituto Superior de 
Educação de São Paulo (lsesp) é uma associação sem fins lucrativos cujos mantenedores são: Instituto 
Penlnsula e Penlnsula Participações. 

O Estatuto Social do Instituto define que as receitas serão constituídas por, entre outras, doações, 
legados, contribuições, auxilias, direitos ou créditos e outras aquisições proporcionadas por quaisquer 
pessoas físicas ou jurídicas. Durante os exercícios de 2020 e 2019, grande parte da receita foi obtida 
através de contribuições da Paic Participações Lida. e Península Participações S.A. 

2020 2019 

Instituto Superior de Educação de São Paulo (lsesp) 750.000 
Total 750.000 

15. Eventos subsequentes 
Não houve eventos subsequentes relevantes à data do encerramento do exerclcio que tenham, ou 
possam vir a ter, efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros do Instituto. 

4º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL 
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Ope , 

ANEXO IV 
da ata de Assembleia Geral Extraordinária do Instituto Península, que passa 

a ser denominado Núcleo de Alto Rendimento Esportivo de São Paulo, 
realizada em 30 de junho de 2021 

PARECER DO CONSELHO FISCAL 

Os membros do Conselho Fiscal do Instituto Península C'Instituto"), no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias, examinaram as contas apresentadas pela Diretoria 
Executiva, bem como as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2020. Com base na análise realizada e nas verificações cabíveis, 
concluíram que as referidas demonstrações financeiras refletem adequadamente a 
situação econômica e financeira do Instituto, atendem às melhores práticas contábeis 
e estão em condições de serem aprovadas por deliberação da Assembleia Geral. 

f r ~o ~aulo, 14 

Membro do Conselho Fiscal _--
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