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NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2021
I – CONTEXTO OPERACIONAL
A INSTITUTO CRIANCA MAIS FELIZ RS, é uma Associação Privada, inscrita no CNPJ sob nº 39.680.115/000100, iniciou suas atividades em 05/11/2020, com personalidade jurídica de direito privado, simbólica, regular e legítima,
sem fins lucrativos, com sede própria e foro na Cidade de Porto Alegre/RS na R Goncalves Dias, n° 422, APT 201, no
bairro Menino Deus, CEP 90130-060, tendo como principal objeto Atividades de associações de defesa de direitos
sociais. Sua regência se dá pelo Estatuto Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil e, em
atendimento às Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade – CFC n° 1.121/08, que aprovou a NBC T 1 –
Estrutura Conceitual para Elaboração das Demonstrações Contábeis e a Resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG
2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações
patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas
explicativas das entidades sem finalidade de lucro e Resolução n.º 177 de 10/08/2000 do Ministério Público Federal.
Os relatórios ora publicados estão adequados à Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09.

III – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
Os principais procedimentos contábeis mais relevantes adotados na elaboração e apresentação das
Demonstrações Contábeis foram os seguintes.

A) Receitas e Despesas: As receitas com doações foram reconhecidas em conformidade ao regime de
caixa, pois, a entidade recebe doações de diversas fontes, principalmente a contribuição espontânea de
pessoas física, o que impede uma estimativa segura da origem desse tipo de recurso. As despesas foram
registradas em conformidade ao Princípio da Competência dos Exercícios.
B) Patrimônio Social Líquido: Esse saldo é representado pelo patrimônio inicial da entidade, acrescido
das doações, subvenções, superávits e déficits apurados anualmente desde a sua constituição.
C) Recursos ingressos na instituição: Todos os recursos da entidade foram aplicados em suas
finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, estando demonstrado nas suas
despesas e investimentos patrimoniais.

IV- BALANÇO PATRIMONIAL
NOTA 1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
A) A conta “Caixa” registra o saldo da movimentação diária, de acordo com o boletim do último dia útil do

referido exercício social. O grupo de contas “Bancos Conta Movimento” representa o somatório dos
saldos das diversas contas correntes, todas devida e regularmente conciliadas.
B) Encontram-se também aplicações financeiras, oriundas em sua maioria de doações de pessoas físicas,
pessoas jurídicas e realizações de eventos Sociais.

NOTA 2 – PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO
Os recursos que compõem este grupo são acrescidos das doações, subvenções, superávits e déficit apurados
anualmente desde a sua constituição. O valor do patrimônio líquido da Instituição, em 31 de Dezembro de 2021, é de
R$ 57.223,34 (Cinquenta e Sete Mil e Duzentos e Vinte e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos).
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Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2021.

