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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES 
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

Aos Administradores do 
INSTITUTO VIVA VOLEI - IVV 

Rio de Janeiro – RJ 

 
 

Opinião 
Examinamos as demonstrações financeiras do INSTITUTO VIVA VOLEI - IVV (“Entidade”), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 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 financeiras acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, do INSTITUTO VIVA 
VOLEI - IVV em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus 
respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis 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 
financeiras”. 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, 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. 

 

Incerteza significativa relacionada a continuidade operacional 
Chamamos a atenção para a nota explicativa N° 1 às demonstrações financeiras, que indica 
que a Entidade apresenta índice de liquidez corrente de R$ 0,93, Patrimônio social e Ebitda 
negativos; incorreu em Déficits de R$ (101.094) e R$ (131.791) e geração de caixa negativo de 
R$ (26.946) e R$ (30.566) em 2017 e 2016, respectivamente. A administração da entidade vem 
adotando uma série de medidas no intuito de reduzir custos e obter novas receitas para o 
exercício de 2018. As demonstrações financeiras da Entidade foram preparadas no 
pressuposto da continuidade normal de suas operações e, aportes adicionais de recursos 
oriundos de novos convênios poderão ser necessários para que a entidade continue operando. 
Conforme apresentado na nota explicativa n° 1.1, esses eventos ou condições, juntamente com 
outros assuntos descritos na respectiva nota explicativa, indicam a existência de incerteza 
significativa que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade operacional da 
Entidade. Nossa opinião não contém modificação em relação a esse assunto. 

 

Parágrafo de ênfase 
Chamamos a atenção para as notas explicativas n°7 e 15 às demonstrações financeiras, que 
descrevem que a Entidade mantém transações em montantes significativos com a 
Confederação Brasileira de Voleibol – CBV nas condições nela descrita. Dessa forma, essas 
demonstrações financeiras devem ser analisadas nesse contexto. Nossa opinião não contém 
modificação    em    relação    a  esse   assunto. . 
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Outros Assuntos 
 

Auditoria do exercício anterior 
As demonstrações financeiras do INSTITUTO VIVA VOLEI - IVV para o exercício findo em 31 
de dezembro de 2016 foram examinadas por outro auditor independente que emitiu relatório 
datado em 20 de março de 2017, sem modificação, contendo ênfase semelhante ao descrito na 
nota n° 4(i). 

 

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicável às entidades sem 
finalidade de lucro, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. 

 
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações. 

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

 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível 
de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras. 

 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso: 

 

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 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. 

 

• 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. 
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• 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 financeiras ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manterem 
em continuidade operacional. 

 

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. 

 

• Obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações 
financeiras ou atividades de negócio da Entidade para expressar uma opinião sobre as 
demonstrações financeiras. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho 
da auditoria da Entidade e, consequentemente, pela opinião de auditoria. 

 

• 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. 

 

• Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos 
com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e 
comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, 
consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas 
salvaguardas. 

 

Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2018 
 

PKF AUDITORES INDEPENDENTES RIO DE JANEIRO 

CRC N° RJ 007468/O-0 
 

Luiz Carlos de Carvalho 
Contador 
CRC N° 1SP197193/O-6 T-RJ 



 

INSTITUTO VIVA VOLEI – IVV 
 

BALANÇO PATRIMONIAL EM 
31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 

(Em reais) 
 
 

  2017 2016   2017 2016 

 

ATIVO CIRCULANTE 

    

PASSIVO CIRCULANTE 

   

Caixa e equivalente de caixa  35.922 62.868 Fornecedores  19.081 2.338 

Recursos de Convênio  190.166 361.476 Provisões trabalhistas  35.763 12.691 

Contas a receber  661.077 106.314 Encargos trabalhistas a recolher  19.126 15.039 

Adiantamentos  10.327 8.084 Recursos de Convênios  175.364 366.894 

Despesas antecipadas  - 633 Contas a pagar  18.775 20.174 

    Receita a apropriar  701.398 93.160 

Total do Ativo Circulante 
 

897.492 539.375 Total do Passivo Circulante 
 

969.507 510.296 

 
NÃO CIRCULANTE 

    
NÃO CIRCULANTE 

   

Estoque de material esportivo  30.929 32.956 Controle estoque material esportivo  30.929 32.956 

Total do Ativo Não Circulante  30.929 32.956 Total do Passivo Não Circulante  30.929 32.956 

     

Patrimonio Social 

Superávits Acumulados 

 

 

 
 
 

29.079 

 
 
 

160.870 

  Déficit do exercicio (101.094) (131.791)  

  Total do (Déficit) Superavit acumulado (72.015) 29.079  

 

Total do Ativo 928.421 572.331 Total do Passivo e patrimônio social 928.421 572.331 
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INSTITUTO VIVA VOLEI – IVV 

 
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS 

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 
31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 

(Em reais) 
 

 

  2017 2016 

 

Taxas de Franquias 

 

 

 

300.888 

 

348.383 

Receitas Ordinárias  300.888 348.383 

 

Recuperação de despesas 

 

 

 

242.996 

 

117.481 

Recursos de Convenios / Lei Incentivo Federal  202.721 264.402 

Outras Receitas  445.717 381.883 

    

Receita Bruta  746.605 730.266 

 

Custo com pessoas de apoio /atletas 

 

 

 

(80.613) 

 

(100.317) 

Transportes  (40.323) (55.763) 

Equipamentos e materiais esportivos  (56.246) (77.829) 

Uniformes  (7.426) (20.512) 

Outros custos com produtos  (8.833) (1.737) 

Despesas operacionais  (193.441) (256.158) 

 

Pessoal 

 

 

 

(187.585) 

 

(130.839) 

Encargos sociais  (60.134) (50.146) 

Benefícios sociais  (7.933) (14.312) 

Despesas com serviços contratados  (373.393) (358.682) 

Despesas de localização e funcionamento  (3.829) (2.052) 

Despesas com Vendas  (4.734) (11.873) 

Despesas com propaganda e publicidade  (6.248) (24.060) 

Impostos taxas e Contribuições  (1.055) (326) 

Outras despesas operacionais  (350) (7.200) 

Despesas Administrativas  (645.261) (599.490) 

    

Total de despesas  (838.702) (855.648) 

    

Resultado operacional antes do resultado financeiro  (92.097) (125.382) 

 

Receitas financeiras 

  

162 

 

765 

Despesas financeiras  (9.159) (7.174) 

Despesas e Receitas Financeiras  (8.997) (6.409) 

    

(Déficit) do Exercício 
 

(101.094) (131.791) 
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INSTITUTO VIVA VOLEI – IVV 

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 
31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 

(Em reais) 
 

 

 
 2017 2016 

(Déficit) Superávit líquido do exercício (101.094) (131.791) 

 

Outros Resultados Abrangentes 
 

- 
 

- 

Total do resultado abrangente do exercício (101.094) (131.791) 
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INSTITUTO VIVA VOLEI - IVV 

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 
31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 

(Em reais) 
 
 

 
Patrimônio 

Superávit 
(Déficit) 

  Social acumulado Total  
 
 
 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 160.870 - 160.870 

Deficit do exercício (131.791) (131.791) 

Incorporação ao patrimônio social   (131.791) 131.791 -  

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 29.079 - 29.079 

 
Déficit do exercício 

 
(101.094) (101.094) 

Incorporação ao patrimônio social   (101.094) 101.094 -  

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (72.015) - (72.015) 
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INSTITUTO VIVA VOLEI - IVV 

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 
31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 

(Em reais) 
 

 
 2017 2016 

Fluxo de caixa das atividades operacionais   

Deficit do exercício (101.094) (131.791) 

(Déficit) do exercício ajustado (101.094) (131.791) 

 
Diminuição (aumento) dos ativos: 

  

Recursos de convênios 171.310 (103.605) 

Contas a receber de clientes (554.763) 93.974 

Adiantamento a fornecedores (2.243) (326) 

Despesas antecipadas 633 (221) 

Aumento (diminuição) nos passivos: 
  

Fornecedores 16.743 (21.107) 

Provisões trabalhistas 23.072 (10.166) 

Encargos trabalhistas a recolher 4.087 428 

Convenios (191.530) 70.649 

Contas a pagar (1.399) 413 

Receita a apropriar 608.238 71.186 

FLUXO DE CAIXA CONSUMIDO PELAS 
ATIVIDADES OPERACIONAIS 

 
(26.946) 

 
(30.566) 

 
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

  

Saldo inicial do exercício 62.868 93.434 

Saldo final do exercício 35.922 62.868 

 
 

(26.946) (30.566) 

 
 


