
ANEXOIÁ 
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2022 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO NÚCLEO DE ALTO 
RENDIMENTO ESPORTIVO DE SÃO PAULO 

CNPJ/ME nº 12.663.239/0001-20 

6. Data Hora e Local: Realizada no dia 07 de abril de 2022, às 15 :00h, na sede do 

NÚCLEO DE ALTO RENDIMENTO ESPORTIVO DE SÃO PAULO ("Associação"), 

na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Padre José Maria, s/n, Santo 
Amaro, CEP 04.753-060. 

Presenças: Presentes os membros do Conselho Fiscal em exercício Walter André Vannini 
e Bruno Macedo. 

Convidados: Cecilia Andrea de Oliveira Almeida 

Secretária: Dafani de Figueiredo Loturco 

PARECER DO CONSELHO FISCAL 

Os membros do Conselho Fiscal do Núcleo de Alto Rendimento Esportivo de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais e estatutárias, procederam ao exame das contas da Diretoria e 
das Demonstrações Financeira referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2021. Com base na análise realizada e nas verificações cabíeis, concluíram que as 

referidas demonstrações financeiras refletem adequadamente a situação econômica e 
financeira o Núcleo de Alto Rendimento Esportivo de São Paulo, atendem às melhores 

práticas contábeis e estão em condições de serem aprovada em Assembleia Geral. 

O Conselho Fiscal destaca, que com o objetivo de segregar as atividades operacionais 

esportivas das demais atividades de apoio educacional e social, em 29/07/21 foi efetivada a 
Cisão do acervo correspondente à operação do Instituto Península, e criada a Sociedade 
denominada como NAR-NUCLEO DE ALTO RENDIMENTO ESPORTIVO DE SÃO 
PAULO, ficando assim as operações das duas entidades separadas e destacadas em suas 
respectivas sociedades. 

São Paulo, 07 de abril de 2022. 

[assinaturas na próxima página] 
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[página de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho Fiscal do Núcleo de Alto 
Rendimento Esportivo de São Paulo realizada em 07 de abril de 2022} 
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ANEXOIIÁ 
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2022 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO NÚCLEO DE ALTO RENDIMENTO 
ESPORTIVO DE SÃO PAULO REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL 

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 
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O Grant Thornton 

Núcleo de Alto 
Rendimento Esportivo de 
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Relatório do auditor 
independente sobre as 
demonstrações contábeis 

Aos Associados e Diretores do 
Núcleo de Alto Rendimento Esportivo de São Paulo (NAR) 

São Paulo - SP 

Opinião 

Grant Thomton Aud·ltorH 
lndependentH 

Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105 - 12ª 
andar ltaim Bibi, SAI> Paulo (SP) Brasil 

T +55 11 3886-5100 

Examinamos as demonstrações contábeis do Núcleo de Alto Rendimento Esportivo de São Paulo 

(anteriormente denominado de Instituto Penín·sula) ("NAR" ou "Entidade"), que compreendem o balanço 

patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do superávit, do superávit 

abrangente, das mutações do patrimônio social 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 do Núcleo de Alto Rendimento Esportivo de 

São Paulo (anteriormente denominado de Instituto Península) em 31 de dezembro de 2021, o 

desempenho de suas operações e os seus fluxos dé caixa para o exercício findo nessa data, de aoordo 

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 princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 

Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federar 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 

Apolo voluntário 

f 

Conforme descrito na Nota Explicativa nR 01, chamam·os a atenção para o fato de que, devido a Entidade 

depender do apoio voluntário de terceiros provedores e apoiadores dos projetos mantidos pela Entidade, 

a manutenção das atividades para o qual a Entidade foi criada, dependerá da manutenção dos referidos / 

provedores e apoiadores. Nossa opinião não está modificada em relação a este a·ssunto. ~ yYV 

C> 2022 Grant Thomton Auditores Independentes. Todos os direitos reservados I NAR 3 
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O Grant Thornton 

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações 
contábeis 

A admlnlstraçao da Entidade é responsável pela elaboração e pela adequada apresentaçao 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", sem 

fins lucrativos e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 

de demonstrações contábeis livres de distorçao relevante, independentemente se causada por fraude ou 

erro. 

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da 

capacidade de o 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 govemança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 

processo de elaboraçao 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 distorçao relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir 

relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nfvel de segurança, mas não 

uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as nonnas 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 distorçao 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 distorçao 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, falsificaçao, omissão ou representações falsas intencionais; 

• Obtivemos 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 adequaçao das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 

e respectivas divulgações feitas pela administração; 

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administraçao, da base contábil de continuidade 

operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relaçao 

a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relaçao 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 modificaçao 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; e 

• 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. / 

~ 
Q 2022 Granl Thomlon Auditores Independentes. Todos os direitos rese,vados I NAR • 



O GrantThornton 

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, 04 de março de 2022 

parecida Regina Cozera Abdo 
RC 1SP-223.177/O-1 

Grant Thornton Auditores Independentes 
CRC 2SP-025.583/O-1 
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Núcleo de Alto Rendimento Esportivo de São Paulo 
(anteriormente denominado de Instituto Península) 

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e 2020 

(Em reais, exceto quando Indicado de outra forma) 

Ativo circulante 

Caixa e equivalentes de caixa (sem restrição) 

Caixa atrelado aos projetos (com restrição) 

Outros adiantamentos 

Total do ativo circulante 

Ativo não circulante 

Caixa atrelado aos projetos (com restrição) 

Outros ativos 

Depósito judicial 

Imobilizado 

Total do ativo não circulante 

Total do ativo 

ATIVO 

Nota 

6 

7 

7 

8 

2021 

1.939.321 

1.925.599 

13.949 -------------· 
3.878.869 ••··--·---------------

1.002.844 

64.458 

67.362 --------------
1.134.664 --------------------

5.013.533 

2020 

2.712.083 

1.395.911 

37.282 ·-------------------· 
4.1·45.276 

1.232.428 

64.436 

2.469.662 

167.426 ·-------------------· 
3.933.952 

8.079.228 

As notas explicativas da Admlnlstralçao são parte Integrante das demonstrações contáb'els. 

" 
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Núcleo de Alto Rendimento Esportivo de São Paulo 
(anteriormente denominado de Instituto Península) 

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e 2020 

Passivo circulante 

Contas a pagar 

Impostos e contribuições 

Provisões trabalhistas 

Saldo de projetos em execução 

Total do passivo circulante 

Passivo não circulante 

Saldo de projetos em execução 

Provisão para contingências 

Total do passivo não circulante 

Patrimônio social 

Patrimônio social 

Total do patrimônio social 

Total do passivo e patrimônio social 

(Em reais, exceto quando indicado de outra forma) 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

Nota 

9 

10 

10 

8 

11 

2021 

18.571 

67.975 

149.640 

1.627.474 --------------------
1.863.660 ------------·--------

918.889 

--------------------
918.889 --------------------

2.230.984 --------------------

2020 

230.217 

147.620 

864.723 

1.241.612 

2.484.172 
·-------------------· 

1.095.959 

2.525.205 ·-------------------· 
3.621.164 

1.973.892 ·------------------· 
_________ f.:~~-º.:~~i- 1.973.892 

5.013.533 8.079.228 

As notas explicativas da Admlnlstralçao são parte Integrante das demonstrações contábeis. 

~ 
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Núcle·o de Alto Rendimento Esportivo de São Paulo 
(anteriormente denominado de Instituto Península) 

Demonstrações do superávit para os 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 

(Em reais, exceto quando indicado de outra forma) 

Receitas para execução de programas e projetos 

Obtenção de serviço voluntário 

Receita operacional liquida 

Custo dos serviços prestados 

Lucro bruto 

Despesas operacionais 

Despesas com pessoal 

Despesas administrativas 

Apropriação de serviço voluntário 

Total de despesas operacionais 

Superávlt (déflct) antes das operações financeiras 

Resultado financeiro 

Superávlt do exercício 

Nota 

12 

13 

14 

14.a 

14.b 

13 

2021 

17,425.177 

158.585 --------------------
17.583.762 

_______ ,D 1.687 .999J 

5.895.763 

(1. 762.275) 

(1,236.680) 

__________ j158.585J 

______(3.157 .540J 

--------------------
---------2.738.223. 

138.534 

--------------------
2.876.757 

2020 

29.415.504 

181.691 ·-------------------· 
29.597.195 ·---------

(25.91~~1~l. 

3.683.760 

(2.015.839) 

(1 .501 .896) 

_(181.691l, 

_________ í3,699.4Z6l, 

·-------------------· 
______ _115.6662. 

97.449 

·------------------· 
81 .783 

As notas explicativas da Admlnlstralçao são parte Integrante das demonstrações contáb'els. 
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Núcleo de Alto Rendimento Esportivo de São Paulo 

(anteriormente denominado de Instituto Península) 

Demonstrações do superávit abrangente para os 

exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 

(Em reais, exceto quando indicado de outra fonna) 

2·021 

Sup&râvlt do exerclclo 2.876,757 

2020 

81.783 

Outros resultados abrangentes 
C> 

Resultado abrangente do exerclclo 2.876.757 81 .783 

As notas expllcatlvas da Admlnlstralçao são parte Integrante das demonstrações contábeis. 
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Núcleo de Alto Rendimento Esportivo de S·ão Paulo 
(anteriormente denominado de Instituto Peninsula) 

Demonstrações das mutações do patrimônio social 
para os exercicios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 

(Em ruis, exceto quando Indicado de outra fonna} 

Pall1m6nlo 

Saldo• em 31 d• dezembro de 2011 

Superávlt do oxlfdcio 

Saldo• om 31 do dotombro do 2020 

Cl1lo em 29 de Julho do 2021 

Superivit do exercício 

8aldo1 om 31 do duombro do 2021 

Nota 

A.a notaa axpllcath,1■ da Admlnlatralçao alo parta Integrante d11 d1mon1traç0.1 cont6b:el1. 

aoclal 

1,5g2.1os 

81.783 

1.973.891 

(2.819.8&4) 

2 .878.757 

2.230.984 

# 
t1\ 



Núcleo de Alto Rendimento Esportivo de São Paulo 

(anteriormente denominado de Instituto Península) 

Demonstrações dos fluxos de caixa para os 

exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 

(Em reais, exceto quando indicado de outra forma) 

Superãvlt do exen:lclo 

AJultes para reconclllar o superãvlt do exerclclo com o caixa lfquldo 

proveniente das atividades operacionais 

Depreciação (custo) 

(Aumento) redução élos ativos operacionais 

Caixa atrelado aos projetos 

Outros adiantamentos 

Outros ativos 

Depósito judicial 

Aum·ento (redução) dos passivos operacionais 

Contas a pagar 

Impostos e contribuições 

Provis&s trabalhistas 

Saldo de projetos em execução 

Contingências 

Outros passivos 

Caixa liquido proveniente das aUvldades operacionais 

Fluxo de caixa das atividades de lnvesUmento 

Aquisição do Imobilizado 

Caixa líquido gerado pelas (apllcado nas) aUvldades de lnvesUmento 

Fluxo de caixa das atividades de financiamento 

Partes relacionadas 

Caixa cindido do Instituto Península 

Caixa líquido apllcado nas atividades de investimento 

Redução do saldo de caixa e equivalentes de caixa 

Caixa e equivalentes de caixa 

No início do exercício 

No final do exercício 

Redução do saldo de caixa e equivalentes de caixa 

Nota 

6 

6 

2021 

2.878.757 ---------------------

37.817 ---------------
2.914.574 

(300.104) 

23.081 

(23) 

(598.369) 

(80.935) 

(39.810) 

(715.083) 

208.792 

365.652 

1.n7.n5 

(53.999) 

(53.999) 

(2,496.538) 

(2.496.538) 

(772.762)_ 

2.712.083 

1.939.321 

(772.762) 

As notas explicativas da Admlnlsttalçao são parte Integrante das demonstrações cont6bels. 

2020 

81.783 

32.816 

114.601 

(680,985) 

463 

(10.072) 

(994.252) 

122.575 

33.635 

~ 145.439 

638.673 

986.344 

(75.000)_ 

281.421 ~ 

(57.817) 

(57.lr17) 

(750.000) 

(750.000) 

(526.396) 

3.238.479 

2.712.083 

(526.396) 
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