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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 contábeis do INSTITUTO VIVA VOLEI - IVV
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 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, do INSTITUTO VIVA 
VOLEI - IVV em 31 de dezembro de 2020, 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, incluindo, as 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 

or pela auditoria das demonstrações 

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. 

Parágrafo de ênfase

Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional
Chamamos a atenção para a Nota 2 às demonstrações contábeis que mencionam que a 
administração da Entidade vem adotando uma série de medidas no intuito de reduzir custos 
e obter novas receitas para o exercício de 2021. Conforme apresentado na Nota 12, parte 
substancial dos convênios possuem prazo de vida no exercício seguinte a data-base deste 
relatório e, considerando a disponibilidade de fluxo de caixa descrita na Nota 6, indicam a 
existência de incerteza relevante que pode levantar questionamentos quanto à capacidade de 
continuidade operacional da Entidade. As demonstrações contábeis da Entidade foram 
preparadas no pressuposto da continuidade normal de suas operações, que depende da 
manutenção de convênios ao longo do tempo para que a Entidade continue operando. Nossa 
opinião não contém modificação em relação a esse assunto.

Transações com partes relacionadas
Chamamos a atenção para a nota explicativa n° 7 às demonstrações contábeis, que 
descrevem que a Entidade manteve transações em montantes significativos com a 
Confederação Brasileira de Voleibol CBV nas condições nela descrita. Dessa forma, essas 
demonstrações contábeis devem ser analisadas nesse contexto. Nossa opinião não contém 
modificação em relação a esse assunto.



4

PKF Affiance Brazil Auditores Independentes
Alameda Santos, 2.326 13º andar
Jardim Paulista São Paulo SP
CEP: 01418-200
Tel.: + 55 11 3070-1000

Responsabilidades da administração e da governança 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 entidades sem finalidade de lucro, 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 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 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.

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
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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 manterem 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.

Obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações 
financeiras ou atividades de negócio da Entidade para expressar uma opinião sobre  as  
demonstrações contábeis. 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.

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2021

PKF AFFIANCE BRAZIL AUDITORES INDEPENDENTES
CRC N° 2SP025652/O-0

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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 
 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019 

(Em Reais) 
 

   
  Nota 2020 2019 
Ativos           
    
Circulante    
 Caixa e Equivalentes de Caixa  5 12.799 33.301 
 Recursos de Convênios   6 2.817.485 677.722 
 Contas a Receber 7 - 100.936 
 Estoque de Material Esportivo  8 51.027 34.847 
 Despesas Antecipadas  146 2.149 
     
Total do Ativo Circulante  2.881.457 848.955 
    
Total do Ativo  2.881.457 848.955 

 
 

As Notas Explicativas Integram o Conjunto das Demonstrações Contábeis. 
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INSTITUTO VIVAVÔLEI  IVV 
 

BALANÇO PATRIMONIAL EM 
 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019 

(Em Reais) 
 

    
  Nota 2020 2019 
    
Passivo e Patrimônio Social          
    
Circulante    
 Fornecedores  9 3.697 9.718 
 Passivo fiscal corrente 10 38.299 33.540 
 Obrigações trabalhistas e previdenciárias 11 80.446 49.422 
 Convênios 12 2.780.619 638.082 
 Contas a Pagar  13 20.811 22.611 
 Receita a Apropriar 14 - 75.936 
 Estoque de Material Esportivo  8 51.027 34.847 
    
Total do Passivo Circulante  2.974.899 864.156 

    
 Patrimônio Social 15   
 (Déficit) Acumulado  (93.442) (15.201) 
    
Total do Patrimônio Social  (93.442) (15.201) 
    
Total do Passivo e Patrimônio Social  2.881.457 848.955 

 
As Notas Explicativas Integram o Conjunto das Demonstrações Contábeis.
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INSTITUTO VIVAVÔLEI  IVV 
 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 
 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019 

(Em Reais) 
 

  
  Nota 2020 2019 

    
Contribuições  18.406 - 
Taxa de Franquias 16 475.936 471.872 
     
Receitas Ordinárias  494.342 471.872 
    
Receita de Convênios 17 743.051 470.139 
Outras Receitas  18 10 13.169 
    
Receitas Extraordinárias   743.061 483.308 

    
Receita Bruta  1.237.403 955.180 

    
Despesas Operacionais    
 Custo com pessoas de apoio/atletas 19 (228.265) (112.508) 
 Transportes  (5.269) (44.311) 
 Equipamentos e Materiais Esportivos 20 (9.565) (93.058) 
 Uniformes  (12.330) (8.944) 
 Custos c/ Federações  - (10.077) 
 Seguro  (276) - 
 Outros custos com produtos  (4.768) (4.541) 
    
Despesas Operacionais  (260.473) (273.439) 
    
Despesas Administrativas    
 Pessoal 21  (828.632) (560.332) 
 Encargos sociais 22  (132.036) (60.498) 
 Benefícios sociais   (7.209) (6.148) 
 Despesas com serviços contratados 23  (23.655) (60.553) 
 Despesas de localização e funcionamento   - (5.185) 
 Despesas com vendas   - (4.727) 
 Despesas com marketing e produção   (24.950) (46.032) 
 Despesas com propaganda e publicidade   (24.861) (17.600) 
 Impostos, taxas e contribuições  (18) (10) 
    
Despesas Administrativas  (1.041.361) (761.085) 
     
Resultado antes do Resultado Financeiro  (64.431) (79.344) 

    
 Receitas Financeiras   112 76 
 Despesas Financeiras   (13.922) (6.943) 
    
Resultado Financeiro 24 (13.810) (6.867) 

    
Déficit Líquido do Exercício   (78.241) (86.211) 

 
As Notas Explicativas Integram o Conjunto das Demonstrações Contábeis.
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INSTITUTO VIVAVÔLEI  IVV 
 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ABRANGENTES 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 
 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019 

(Em Reais) 
 

   
    2020 2019     

    
(Déficit) Líquido do Exercício   (78.241) (86.211) 

    

Outros Resultados Abrangentes  - - 
    
Total do resultado abrangente do exercício   (78.241) (86.211) 

 
 

As Notas Explicativas Integram o Conjunto das Demonstrações Contábeis. 
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INSTITUTO VIVAVÔLEI  IVV 
 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 
 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019 

(Em Reais) 
 

 

  
Patrimônio 

Social 
Déficit Acumulado Total 

    
Saldos em 31 de dezembro de 2018 71.010 - 71.010 
    
Déficit do Exercício - (86.211) (86.211) 
Incorporação ao Patrimônio Social (86.211) 86.211 - 
    
Saldos em 31 de dezembro de 2019 (15.201) - (15.201) 
    
Déficit do Exercício - (78.241) (78.241) 
Incorporação ao Patrimônio Social (78.241) 78.241 - 
    
Saldos em 31 de dezembro de 2020 (93.442) - (93.442) 

 
 

As Notas Explicativas Integram o Conjunto das Demonstrações Contábeis. 
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INSTITUTO VIVAVÔLEI  IVV 
 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 
 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019 

(Em Reais) 
 

  
  2020 2019 
ATIVIDADE OPERACIONAL     
(Déficit) / Superávit do exercício (78.241) (86.211) 
   
Itens que não afetam o caixa:   
   
 Superávit (déficit) do exercício ajustado (78.241) (86.211) 
   
(Aumento) Redução dos Ativos:   
 Recursos de Convênios (2.139.763) (360.003) 
 Contas a receber 100.936 380.628 
 Adiantamentos - 7.984 
 Despesas antecipadas 2.003 (1.584) 
   
Aumento (Redução) dos Passivos:   
 Fornecedores (6.021) 5.338 
 Passivo Fiscal Corrente 4.759 14.238 
 Obrigações Trabalhistas  31.024 19.570 
 Convênios 2.142.537 170.136 
 Contas a Pagar (1.800) 1.800 
 Receita a Apropriar (75.936) (151.872) 
   
Fluxo de Caixa Consumido pela Atividade Operacional (20.502) 24 
    
Realização Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa (20.502) 24 
    
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício  33.301  33.277 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Exercício  12.799  33.301 

 
 

As Notas Explicativas Integram o Conjunto das Demonstrações Contábeis. 
 
 
 
 

 


