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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

Aos
Acionistas e Administradores da
Associação Projeto Gauss
São Paulo, SP

Opinião com ressalva

Examinamos as demonstrações contábeis da Associação Projeto Gauss (“Associação”), que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 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, exceto pelos possíveis efeitos decorrente do assunto descrito no parágrafo a seguir
intitulado “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação
Projeto Gauss em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis
às pequenas e médias empresas e às entidades sem fins lucrativos.

Base para opinião com ressalva

Reconhecimento da receita pelo regime de caixa

Conforme descrito na Nota Explicativa nº 3 (a), no ano de 2021, a Associação, por não ter fins
lucrativos, obteve de terceiros, parte substancial de suas receitas de doações. Em face dessas doações
serem espontâneas, só podem ser identificadas quando recebidas e registradas contabilmente; por
essa razão, nossas verificações dessas receitas ficaram restritas, exclusivamente, aos valores
constantes dos registros contábeis.

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 Associação Projeto Gauss, 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 (CFC), 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 com ressalva.

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 pequenas e médias
empresas e às entidades sem fins lucrativos 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.
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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 obtemos 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;

 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 manter 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.
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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.

São Paulo, 11 de maio de 2022.

BDO RCS Auditores Associados Ltda.
CRC 2 SP 015165/O-8

Carlos Aragaki
Contador CRC 1 SP 132091/O-1



ASSOCIAÇÃO PROJETO GAUSS

Balanços patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)

Ativo Passivo e patrimônio líquido
Circulante Nota 2021 2020 Circulante Nota 2021 2020
Caixa e equivalentes de caixa 4 4.084.861 3.334.199 Fornecedores - 662 -

4.084.861 3.334.199 Obrigações tributárias - 252 125
914 125

Não Circulante
Não Circulante Propriedade para investimento 5 538.913 562.342
Propriedade para investimento 5 538.913 562.342 538.913 562.342

538.913 562.342
Patrimônio líquido 6
Patrimônio social - 3.334.074 2.933.181
Superávit do exercício - 749.873 400.893

4.083.947 3.334.074

Total do ativo 4.623.774 3.896.541 Total do passivo e patrimônio líquido 4.623.774 3.896.541

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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ASSOCIAÇÃO PROJETO GAUSS

Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)

Nota 2021 2020
Receitas
Receitas associativas 7 1.469.209 845.318
Trabalho voluntário 10 1.543.080 1.337.664

          3.012.289           2.182.982

Despesas
Despesas gerais e administrativas 8              (711.879)              (576.268)
Despesas com  Patrimônio -                        -                (27.724)
Propaganda e publicidade -                     (200)                        -
Despesas Tributarias 9                (31.649)                (36.501)
Trabalho voluntário 10           (1.543.080)           (1.337.664)

Resultado financeiro
Resultado financeiro líquido 24.392 196.068

               24.392              196.068

Superávit do exercício 749.873 400.893

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Demonstrações do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)

2021 2020
Superávit do exercício 749.873 400.893
Total do resultado abrangente do exercício 749.873 400.893

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ASSOCIAÇÃO PROJETO GAUSS
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ASSOCIAÇÃO PROJETO GAUSS

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
(Em Reais)

Patrimônio Superávit líquido/
Social (déficit) acumulado Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019 141.612 2.791.569 2.933.181

Transferência para patrimônio social 2.791.569 (2.791.569) -
Superávit do exercício - 400.893 400.893

Saldos em 31 de dezembro de 2020 2.933.181 400.893 3.334.074

Transferência para patrimônio social 400.893 (400.893) -
Superávit do exercício - 749.873 749.873

Saldos em 31 de dezembro de 2021 3.334.074 749.873 4.083.947

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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ASSOCIAÇÃO PROJETO GAUSS

Demonstrações dos fluxos de caixa dos exercícios findos
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)

2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Superávit do exercício 749.873 400.893

Ajustes por:
Depreciação de bens doados 23.428 23.428

Aumento de ativos/passivos
Obrigações tributárias 127 (234)
Obrigações com propriedade para investimento a apropriar (23.428) 562.342
Fornecedores 662 -

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 750.662 986.429

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adição de imóvel recebido em doação - (585.770)
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento - (585.770)

750.662 400.659

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 3.334.199 2.933.540
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 4.084.861 3.334.199

750.662 400.659

As notas explicativas da Administração anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Acréscimo líquido de caixa e equivalentes de caixa

Acréscimo líquido de caixa e equivalentes de caixa
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ASSOCIAÇÃO PROJETO GAUSS

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
(Em Reais)
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1. Contexto operacional

A Associação Projeto Gauss é uma associação sem fins lucrativos e apartidária,
cujo funcionamento será regido pelo seu Estatuto Social e pelas demais
disposições legais que lhe forem aplicáveis, tem por objetivo promover,
apoiar, incentivar e desenvolver a educação, a cultura, assistência social e o
desenvolvimento socioeconômico. A entidade ainda poderá cumprir os
seguintes requisitos:

 Promover, apoiar e fomentar ações educacionais, culturais e de assistência
social;

 Implementar programas e conceder bolsas de estudos;
 Promover a apoiar ações de conscientização da sociedade sobre a

importância da educação como ferramenta de desenvolvimento econômico
e social;

 Desenvolver rede de cooperação para o apoio à educação;
 Apoiar instituições de ensino de quaisquer níveis;
 Realizar, cursos, aulas, simpósios, seminários, congressos, conferências e

palestras;
 Realizar quaisquer outras atividades o praticar quaisquer outros atos

necessários ou relacionados com o cumprimento de seu objetivo social.

Brazil Foundation

Com relação às doações do exterior, o Projeto Gauss é entidade cadastrada na
plataforma de doações da Brazil Foundation, sendo beneficiária de um "Fundo
Designado" em seu nome, por meio do qual a entidade recebe doações no
exterior, sobretudo oriundas de pessoas residentes nos Estados Unidos, com
benefícios fiscais e melhores taxas de transação.

Muito embora tais recursos ainda não tenham sido resgatados e, logo,
ingressado no caixa da entidade, é importante destacar que, em 31 de
dezembro de 2021, o saldo dos recursos disponíveis no referido "Fundo
Designado" da Associação Projeto Gauss perfaz o montante total de
USD 2.516,14, equivalentes, na referida data-base, a R$ 14.039,81, os quais
serão oportunamente utilizados na consecução das finalidades sociais da
entidade.

O saldo disponível em 31 de dezembro de 2020, anteriormente informado nas
notas explicativas das últimas demonstrações contábeis, foi incorporado ao
caixa da Entidade ao longo do exercício de 2021.

Impactos do Coronavírus Outbreak (Covid-19)

Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou o surto
de Covid-19 como uma pandemia. À medida que o vírus se espalhou, os
impactos nas empresas e no mercado financeiro foram observados em todo o
mundo.



ASSOCIAÇÃO PROJETO GAUSS

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
(Em Reais)
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Trata-se de um evento que afeta a vida das pessoas de modo geral, assim
como a rotina das empresas e do mercado financeiro. O Congresso Nacional
por meio do Decreto Legislativo N° 6 de 20 de março de 2020, reconheceu o
estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do Covid-19.

(2020)

Inicialmente, com a pandemia decorrente da Covid-19, todos os cursinhos pré-
vestibulares onde os alunos da Entidade estudam migraram para o ensino à
distância, de maneira que os auxílios transporte e alimentação foram
convertidos em um “auxílio emergencial” único direcionado não apenas ao
bolsista, mas à sua família, o que, a despeito do aumento do número total de
alunos beneficiários do Projeto, gerou uma redução do seu custo unitário para
a Entidade, considerando, sobretudo, os altos custos de transporte.

Ademais, com a incerteza relacionada aos efeitos da pandemia, de modo a
não assumir novos compromissos e despesas, a entidade optou por não
realizar processo seletivo de novos bolsistas, do perfil mais novo (8º ano do
Ensino Fundamental), bem como decidiu não lançar o programa Gaussiana do
Futuro, voltado a mulheres que tenham o desejo de cursar o ensino superior
em uma das disciplinas STEM.

Finalmente, apesar da crise, a redução do número de doadores foi
compensada com os valores recebidos no âmbito de novas parcerias
estratégicas firmadas ao longo do ano, o que permitiu a sustentabilidade
financeira e manutenção das atividades da Entidade ao longo do exercício.

(2021)

Em 2021, em continuidade às medidas adotadas em 2020, todos os cursinhos
pré-vestibulares, onde os alunos da Entidade estudam, seguiram funcionando
na modalidade de ensino à distância. Assim, os auxílios transporte e
alimentação seguiram sendo pagos sob a modalidade de um “auxílio
emergencial” único, direcionado não apenas ao bolsista, mas à sua família, o
que, a despeito do aumento do número total de alunos beneficiários do
Projeto, novamente gerou uma redução do seu custo unitário para a Entidade,
considerando, sobretudo, os altos custos de transporte, especialmente na
cidade de São Paulo, onde está localizada a maioria dos estudantes.

Por outro lado, foi retomado o processo seletivo de novos bolsistas, do perfil
mais novo (8º ano do Ensino Fundamental), com a seleção de 9 (nove) novos
estudantes desse perfil.



ASSOCIAÇÃO PROJETO GAUSS

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
(Em Reais)
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Finalmente, apesar do segundo ano de crise, houve uma expansão da base de
doadores do Projeto Gauss, gerando um incremento de receita para entidade,
mantendo-se o movimento, já observado em 2020, de consolidação e
expansão de parcerias estratégicas com pessoas jurídicas, garantindo,
novamente, a sustentabilidade financeira e a expansão das atividades da
Entidade ao longo do exercício.

2. Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis para as pequenas e médias empresas
(NBC TG 1000) e para as Entidades sem finalidade de lucros (NBC ITG 2002/12
R1), ambas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Na elaboração das demonstrações contábeis, é necessário utilizar estimativas
para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. Portanto, as
demonstrações contábeis incluem várias estimativas; entre elas, aqueles
referentes as avaliações de ativos financeiros pelos seus valores justos, assim
como análise dos demais riscos na determinação das demais provisões
necessárias para passivos contingentes e outras similares. Por serem
estimativas, é possível que os resultados reais possam apresentar variações.

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em reais, exceto
quando indicado de outra forma.

A emissão das demonstrações contábeis foi autorizada pela Diretoria da
Associação Projeto GAUSS, na pessoa de seu Diretor Financeiro, no dia 09 de
maio de 2022, e deverá ser aprovada em Assembleia Geral da Entidade até 11
de maio de 2022, após parecer favorável do Conselho Fiscal, nos termos do
Estatuto Social da Entidade.

3. Resumo das políticas contábeis

As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração dessas
demonstrações contábeis são as seguintes:

(a) Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações contábeis foram preparadas em Reais, que é a moeda
funcional da Associação e estão sendo apresentadas em Reais, exceto
quando indicado de outra forma.
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Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
(Em Reais)
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(b) Ativos financeiros e passivos financeiros

A Entidade possui instrumentos financeiros não derivativos como caixa e
equivalentes de caixa e não efetuou transações envolvendo instrumentos
financeiros para fins de reduzir seu grau de exposição a riscos de
mercado, de moeda e taxas de juros. Não foram desenvolvidas
transações envolvendo instrumentos financeiros com o objetivo de
especulação.

A Associação tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: ativos
financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado e
recebíveis.

Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado

Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado
caso seja classificado como mantido para negociação e seja designado
como tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros
são designados pelo valor justo por meio do resultado se a Associação
gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas
em seus valores justos, de acordo com a gestão de riscos documentada e
a estratégia de investimentos da Associação. Os custos da transação,
após o reconhecimento inicial, são reconhecidos no resultado como
incorridos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do
resultado são medidos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses
ativos são reconhecidas no resultado do exercício.

(c) Caixa e equivalentes de caixa

Compreendem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações
financeiras de liquidez imediata, com baixo risco de liquidez, cujas taxas
são factíveis às de mercado, estando registradas ao seu valor justo e de
realização e avaliadas pelo custo, acrescidas dos rendimentos auferidos
até a data do balanço, tendo como contrapartida o resultado do
exercício.

(d) Passivos circulantes

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou
calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos,
variações monetárias incorridas até a data do balanço patrimonial.

(e) Imposto de Renda e Contribuição Social

A Entidade possui isenção do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), conforme disposição
expressa na legislação vigente.



ASSOCIAÇÃO PROJETO GAUSS

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
(Em Reais)
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(f) Provisões para demandas judiciais

Provisões para demandas judiciais relacionadas a processos trabalhistas,
cíveis e fiscais, nas instâncias administrativas e judiciais, são
reconhecidas tendo como base as opiniões dos assessores legais e
melhores estimativas da Administração sobre o provável resultado dos
processos pendentes nas datas do balanço.

(g) Redução ao valor recuperável de ativos (impairment)

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos
financeiros, com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas
circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam
indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais
evidências identificadas e tendo o valor contábil líquido excedido o valor
recuperável, é constituída provisão para desvalorização ajustando o
valor contábil líquido ao valor recuperável. O valor recuperável de um
ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como
sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda.

(h) Apuração do superávit ou déficit

O superávit ou déficit é apurado pelo regime de caixa.

(i) Receitas associativas

Doações

As doações são reconhecidas pelo regime de caixa.

Contribuições

As contribuições são reconhecidas pelo regime de caixa.

Patrocínio

Os patrocínios são reconhecidos pelo regime de caixa.

(j) Receitas e despesas financeiras

As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre as aplicações
financeiras.
As despesas financeiras se referem, exclusivamente, a taxas de
administração, corretagem e/ou custódia de aplicações financeiras,
incidentes, precipuamente, sobre os valores aplicados em conta de
investimentos de titularidade da Entidade vinculada ao Credit Suisse
Hedging Griffo, os quais compõem Fundo Patrimonial Endowment da
Associação Projeto Gauss
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Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
(Em Reais)
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(k) Receitas com trabalho voluntário

Conforme estabelecido na Interpretação Técnica ITG 2002 (R1) –
Entidades sem finalidade de lucro, a entidade valoriza as receitas com
trabalhos voluntários pelo valor justo, levando-se em consideração os
montantes que a entidade haveria de pagar caso contratasse tais serviços
em mercado similar. As receitas e despesas com trabalhos voluntários
são reconhecidas no resultado do exercício.

3.1. Pronunciamentos novos ou revisados

A Entidade verificou as novas normas que serão efetivas para os
exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2022, as quais não estão
sendo adotadas antecipadamente pela Entidade e que não deverão ter
um impacto significativo nas demonstrações contábeis quando
estiverem em vigor. Essas principais alterações, estão sumarizadas a
seguir:

 NBC TG 1001 – Contabilidade para Pequenas Empresas: Aplicável
para períodos anuais em/ou após 01 de janeiro de 2023, permitida
adoção antecipadas;

 NBC TG 1002 – Contabilidade para Microentidades: Aplicável para
períodos anuais em/ou após 01 de janeiro de 2023, permitida adoção
antecipadas.

4. Caixa e equivalentes de caixa

2021 2020
Caixa 722 722
Bancos conta movimento 82.325 101.370
Aplicações financeiras 4.001.814 3.232.107

4.084.861 3.334.199

4.1. Aplicações financeiras

O saldo de aplicações financeiras refere-se (i) à conta de investimentos
de titularidade da Entidade vinculada ao Credit Suisse Hedging Griffo,
que compõe o Fundo Patrimonial Endowment da Associação Projeto
Gauss (“FPPG”); e (ii) às aplicações automáticas vinculada às contas
correntes da Entidade no Banco Bradesco e no Banco do Brasil, cujos
valores de rendimentos são irrelevantes se comparados ao montante
investido no CSHG, sendo assim, serão desconsiderados para fins de
informação do rendimento médio das aplicações financeiras da Entidade.

Conforme carta divulgada no site da Entidade, a performance acumulada
do (FPPG) em 2021 foi de -1.24%.
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5. Propriedade para Investimento

2021 2020
Custos Depreciação Residual Residual

Imóveis (a) 585.770 46.857 538.913 562.342
585.770 46.857 538.913 562.342

2020 2021
Custo Adições Baixas Transferências Custo

Imóveis (a) 585.770 - - - 585.770
585.770 - - - 585.770

2020 2021
Depreciação Adições Baixas Transferências Depreciação

Imóveis (a) (23.428) (23.428) - - (46.857)
(23.428) (23.428) - - (46.857)

(a) Em 16 de janeiro de 2020, a Entidade obteve doação de um bem imóvel avaliado há época
por seu valor venal em R$ 585.770,00 (Quinhentos e oitenta e cinco mil, setecentos e
setenta reais), saldo apresentado na linha do passivo de bens recebidos em doações a
apropriar e propriedade para investimento, imóvel situado à Rua Campos Bicudo, 153 –
Apartamento 221 – Jardim Paulista São Paulo – SP. A receita relacionada a esse ativo
depreciável, é reconhecida no resultado ao longo do período de vida útil do bem e na
mesma proporção de sua depreciação.

6. Patrimônio líquido

A Associação Projeto Gauss por ser Entidade de fins não lucrativos, não
distribui lucros, dividendos, vantagens ou parcelas do patrimônio a
instituidores e administradores, sob qualquer forma.

É constituído pelo patrimônio inicial do Projeto, acrescido dos superávits e/ou
déficits, apurados desde a constituição da entidade.

No caso de dissolução da Associação projeto Gauss, o respectivo patrimônio
líquido será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei
nº 9.790/99, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social.

7. Receitas operacionais

2021 2020
Doações 419.604 658.617
Contribuições São Paulo 76.377 51.011
Contribuições Sergipe 3.000 3.300
Patrocinadores 946.800 108.962
Doação de bens imobilizado (a) 23.428 23.428

1.469.209 845.318
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As receitas referem-se a:

(i) Doações recebidas de cerca de 100 colaboradores, dentre os quais há
doadores mensais recorrentes e doadores pontuais, além de seis
pessoas jurídicas; e

(ii) Contribuições associativas, mensais e recorrentes, realizadas, em
caráter não obrigatório, pelos 23 membros estatutários da Associação.
Tais receitas são integralmente revertidas na manutenção das
atividades da Associação Projeto Gauss.

a) No exercício de 2020, a Entidade obteve doação de um bem imóvel avaliado há época em
seu valor venal R$ 585.770,00 (Quinhentos e oitenta e cinco mil, setecentos e setenta
reais), saldo apresentado na linha de doações.

8. Despesas gerais e administrativas

2021 2020
Despesas alunos São Paulo (a) 413.982 263.428
Despesas alunos Sergipe (a) 31.726 32.536
Despesas alunos Distrito Federal (a) 6.757 23.963
Despesas alunos Paraná 32.601 -
Gastos Gerais (b) 203.385 232.913
Depreciação itens de doação 23.428 23.428

711.879 576.268

As despesas com alunos referem-se a gastos com inscrições de vestibulares,
mensalidades escolares, cursos, pagamentos de transportes, entre outros
gastos pertinentes a educação.

(a) As despesas com alunos referem-se a gastos com inscrições de vestibulares,
mensalidades e materiais escolares, cursos diversos, pagamentos de auxílio emergencial
aos alunos, plataformas online de estudos, entre outros gastos pertinentes à educação;

(b) Os gastos gerais, por sua vez, referem-se substancialmente às despesas que não estão
diretamente vinculadas ao estudo, ou seja, custos operacionais e despesas referentes
às atividades meio da Associação Projeto Gauss, como, dentre outras: tarifas bancárias
diversas, serviços de contabilidade e auditoria, manutenção e atualização do site e do
domínio de e-mail, publicidade e gestão das redes sociais, elaboração e aplicação dos
processos seletivos, contratação de serviços de gráfica e impressão, contratação
serviços audiovisuais para tomada de fotos e criação de vídeos institucionais e
promocionais do Projeto, serviços de consultoria, etc.

9. Despesas tributárias

2021 2020
Despesas Tributárias (31.649) (36.501)
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As despesas tributárias, incorridas ao longo do exercício de 2021, referem-se,
principalmente, ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação
incidente (ITCMD) sobre doação nominal individual realizada, por pessoa
física, no montante de R$ 489.247 (quatrocentos e oitenta e nove mil e
duzentos e quarenta e sete reais), bem como outras despesas tributárias
relativas ao cumprimento de obrigações fiscais e acessórias.

10. Trabalho voluntário

2021 2020
Trabalho voluntário (1.543.080) (1.337.664)

Conforme determinado pela ITG 2002 (R1), para efeito de cumprimento à
resolução aplicável a entidades sem finalidade de lucros, a Associação
identificou e mensurou todo o valor do trabalho voluntário de seus
Administradores durante o exercício de 2021, mantendo-se para os cargos
estatutários, o número de horas despendidas em 2020, bem como o valor
homem/hora.

Cargo
Qtde. por

cargo
Horas no ano

por cargo
Valor da

hora
Total

Diretoria 3 600 550 990.000
Conselhos Fiscal/Administração 8 40 600 192.000
Total 1.182.000

2020

Com relação aos voluntários fora do corpo de Diretores e Conselheiros da
Associação, o controle interno realizado pela Entidade computou:

(i) Entre encontros presenciais e atendimentos virtuais, 1.184 horas de
voluntariado cedidas pelos mentores por mês, totalizando 14.208 horas
no ano, nas 4 (quatro) regiões de atuação da Entidade e considerando
um número de 2 mentores por aluno;

(ii) 666 atendimentos psicológicos em 2021, para 49 estudantes da Entidade,
numa média de 130 horas de voluntariado dos psicólogos por mês,
totalizando 1.560 horas no ano; e

(iii) 70 horas de voluntariado de professores de reforço por mês, para 51
estudantes nas áreas de português, redação, humanidades, matemática,
física, química, biologia e inglês, totalizando 840 horas no ano.
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Considerando o valor homem/hora, a mercado (estimativa conservadora,
considerando se tratar de entidade sem fins lucrativos e mantidos os valores
de 2020), para cada grupo de voluntários, tem-se a seguinte divisão:

Cargo
Horas no ano

por cargo Valor da hora Total
Mentor 14.208 10 142.080
Professor 840 75 63.000
Psicólogo 1.560 100 156.000
Total 361.080

Somando-se os valores acima, alcança-se o montante indicado na DRE da
Entidade.

11. Provisão para demandas judiciais

A Entidade não é parte em ações judiciais de natureza trabalhista, tributária
ou cível, portanto não efetuou nenhuma provisão para contingências durante
o exercício de 2021.

12. Eventos subsequentes

Após o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, houve um aumento (não
tão significativo) de doações, decorrentes sobretudo de novas parcerias
firmadas com empresas em 2022.

Destacamos, ainda, que em abril recebemos cerca de R$ 300 mil de doação da
empresa Pirelli, resultante de parceria firmada e que tem por objetivo o
custeio de 20 alunos do Projeto Gauss para o exercício de 2022.

Além disso, em 1º de abril, recebemos (i) a doação (anual) do maior doador
pessoa física da Entidade, no valor de R$ 200 mil; e (ii) doação estrangeira,
mediante operação de câmbio via plataforma de doações internacionais
“Benevity”, no valor de R$ 12.198,29.


