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APRESENTAÇÃO 

O Instituto Vita, CNPJ 06.334.269/0001-90 é uma organização sem fins lucrativos 

fundada em 2004, que fomenta a excelência na atenção à saúde do atleta pela 

assistência ortopédica (consultas ambulatoriais, cirurgias e sessões de reabilitação) pelo 

ensino e pela pesquisa. 

 

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

As demonstrações financeiras estão em acordo com as práticas financeiras e contábeis 

relativas às instituições sem fins lucrativos aplicadas no Brasil e estão apresentadas em 

milhares de reais. 

A principal demonstração financeira do Instituto Vita é o Balanço Patrimonial 

apresentados de forma comparativa com os saldos do fim do exercício 

O destaque para o ano de 2020 é a queda de 17% das Receitas em função da pandemia 

que afetou a maioria dos apoiadores do Instituto. Entretanto, apesar desta queda, o 

resultado foi melhor do que esperado, mesmo com déficit anual de R$68.344,94, que 

pode ser suprido com a reserva estabelecida pelo resultado do ano anterior. Por ter 

fechado o exercício deficitário o Instituto Vita, déficit acumulado aumentou para 

R$382.708,25, mesmo assim em patamar inferior ao de 2018. 

 
BALANÇO PATRIMONIAL 

 

 2020 2018 

 31/12/2020 31/12/2019 

Superávit/Deficit do Exercício 68.344,94 D 221.013,21 C 

Déficit Acumulado 382.708,25 D 314.363,31 D 

 

As Receitas de Ensino permitem a atuação da assistência ortopédica gratuita realizada 

pelo Instituto Vita, a atletas de alto rendimento sem condições financeiras para ter 

acesso à medicina especializada com agilidade necessária para a volta aos treinos. 
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O índice de liquidez corrente de 7,68 e de gastos administrativos de 0,40 demonstram o 

equilíbrio das contas em 2020 e a capacidade do Instituto Vita, em cumprir com as suas 

obrigações. 
 

COEFICIENTE E ÍNDICE MEMÓRIA DE CÁLCULO  DOCUMENTO BASE 
Índice de gastos 
administrativos: 
  
0,40  
 

Despesas Adm:R$462.330,47 
Receita total:R$1.154.306,25 
Despesas/Receitas = 0,186 

DRE folha 03, “Receita 
Liquida” e folha 04, 
“Despesas 
administrativas” 

Índice de Liquidez corrente: 
 
 
7,68 

Ativo Circulante: 
R$ 433.088,62 
Passivo circulante: 
R$ 56.361,29 
Ativo/Passivo = 7,68 

Balanço Patrimonial  
Ativo circulante folha 02, 
Item1.1.0.00.0000 
Passivo circulante folha 
02, Item 2.1.0.00.0000 

 

 

CONCLUSÃO 

Os membros associados do Instituto Vita, aprovaram em Assembleia Geral as 

demonstrações financeiras de 2020 com o parecer favorável do Conselho Fiscal.  

 

São Paulo, 03 de maio de 2021 
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VITA CARE 
Marcio de Faria Freitas 
Diretor Presidente 
 


