
  
   

FUNDAÇÃO LAR HARMONIA 

CNPJ: 00.405.171/0001-09 

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

 

I - OBJETIVOS DA ENTIDADE E CONTEXTO OPERACIONAL 

 

A Fundação Lar Harmonia (FLH) é uma fundação de direito privado, beneficente, 

sem fins lucrativos.  Tem por finalidade proporcionar às pessoas de qualquer 

procedência ações de assistência social pelo enfrentamento da pobreza através de 

ações integradas de proteção à família, à convivência familiar e comunitária da criança, 

do adolescente, do adulto e do idoso, implementando para tanto oficinas 

profissionalizantes e de unidade de longa permanência para idosos, programas 

educacionais e de controle social. Promove ainda o desenvolvimento da criatura 

humana, bem como o da comunidade onde está inserida.  

Esta organização possui título de Utilidade Pública Municipal do munícipio de 

Salvador, concedido mediante Lei nº 7.495/2008. No Estado da Bahia a FLH detém título 

de Utilidade Pública Estadual, obtido mediante Lei nº 76.068/2002. Mantém a Utilidade 

Pública Federal obtida pela portaria CNJ nº 20 de 20/06/2005 do Ministério da Justiça. 

Possui registro no Conselho Nacional de Assistência Social, nº 60, datado de 16.05.2001.  

A Fundação Lar Harmonia, tem ainda Certificação de Entidade de Assistência Social 

(CEBAS), expedido pela Secretaria Nacional de Assistência Social (CNAS) com validade 

até 28/12/2023. 

Em decorrência, das atividades fins desenvolvidas e formato de Instituição, a FLH 

enquadra-se na imunidade tributária prevista na letra “c”, do inciso VI, do artigo 150 da 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 05.10.1988. Dispositivo este, 

regulamentado pelos artigos 9°, 10º e 11º da Lei n° 5.172, de 25.10.1966 – Código 

Tributário Nacional (CTN). Ademais, cumpre rigorosamente o disposto no Artigo 14 

deste dispositivo legal. 

 

 



  
   

 

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

As demonstrações contábeis Fundação Lar Harmonia (FLH) foram elaboradas em 

observância às práticas contábeis adotadas no Brasil e compreendem os 

Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações Técnicas do Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC), incluindo  NBC T 1 – Estrutura Conceitual para 

Elaboração das Demonstrações Contábeis e a Resolução CFC nº 1409/12, ITG 2002 (R1), 

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. Normatizações estas devidamente aprovadas pelo Conselho Federal 

de Contabilidade (CFC). 

As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício 

anterior, e sua finalização para divulgação externa, foi autorizada pela Administração da 

Entidade em 31/03/2022. 

 

III - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

 

Os principais e relevante procedimentos contábeis adotados para elaboração e 

apresentação das demonstrações contábeis Fundação Lar Harmonia (FLH) foram os 

seguintes: 

A) Regime contábil  

A entidade adota o regime de competência para os registros contábeis de suas 

operações. Exceto receitas com doação, que são registradas pelo regime de caixa. Este 

fato ocorre devido a impossibilidade material para fins de provisão.     

 

B) Aplicações Financeiras 

 

A FLH, mantém aplicações financeiras de liquidez imediata, mediante depósitos 

em caderneta de poupança e fundos simples. A remuneração de tais recursos, é 

integralmente aplicado nos objetivos fins da entidade, os rendimentos contribuem com 

a manutenção da atividade de assistência social. 



  
   

C) Imobilizado 

 

Os bens do ativo imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição, 

ajustados por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear. As taxas 

utilizadas são estabelecidas em função do tempo de vida útil fixado por espécie de bem, 

com base no decreto nº 9.580/2018. 

O grupo contábil Imóveis de Uso sofreu um aumento em decorrência do 

recebimento do prédio para a construção da Escola Lar Harmonia, por meio de doação 

da Associação Beneficente dos Moradores Amigos de Dona Aurora – Amada, portadora 

do CNPJ 34.306.456/0001-04. Os demais itens do Imobilizado continuaram com o valor 

original. O acréscimo patrimonial encontra-se evidenciado na receita da entidade, na 

conta de doações de Pessoa Jurídica.  

 

D) Provisão de Férias, 13º salário e encargos sociais. 

 

Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a 

data do balanço. No mês de fevereiro de 2005 a entidade deixou de reconhecer a 

provisão com o INSS sobre as contribuições patronais, o fato atribui-se a obtenção do 

ato de reconhecimento de isenção de contribuições sociais, emitido pela Previdência 

Social em 22/03/2005 sob. o nº 04.001.001/2005. Tal recurso foi aplicado na forma de 

serviços gratuitos oferecidos à comunidade local. Em 2009 com a reformulação das 

diretrizes para obtenção deste certificado, a entidade passou a observar as regras da lei 

12.101/09 e outras legislações do MDS. 

 

E) Patrimônio Liquido 

 

Esse saldo é representado pelo patrimônio inicial da entidade, acrescido das 

doações, subvenções, superávits e déficits apurados anualmente desde a sua 

constituição. 

 

 

 



  
   

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. 

 

F) Receitas e Despesas 

 

As receitas com doações foram reconhecidas em conformidade ao regime de 

caixa, este fato ocorre devido a entidade receber doações de diversas fontes, 

principalmente a recursos espontâneos de pessoas física, o que impossibilita a 

materialidade de uma provisão, ou mesmo estimativa segura da origem desse tipo de 

recurso, a seguir demonstrativo das doações recebidas em 2021.     

ESPECIFICAÇÃO VALOR (R$) 

Doações de Pessoa Física 379.519,00 

Doações Pessoa Jurídica 202.242,67 

Doações Bazar 26.929,88 

 

As receitas com captações especais (comercialização de produções literárias), 

administração de projetos, realização de eventos e recursos governamentais foram 

reconhecidas pelo regime de competência. 

Os custos e despesas da entidade foram contabilizados segregados, por área de 

atuação e estão registrados em conformidade ao Princípio da Competência dos 

Exercícios e estão respaldados com documentação idônea e comprobatória. A seguir 

demonstrativo com o detalhamento dos mesmos.  

 

 
 



  
   

 
 

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. A conta “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, jurídicas e realizações de eventos sociais. 

 

NOTA 2 – ESTOQUE  

Os estoques constantes no Balanço Patrimonial se referem às atividades de 

produção literária reproduzidos pela instituição, o quais são comercializados para 

atendimento aos seus objetivos institucionais e assistenciais. Estes estoques estão 

avaliados pelo custo médio de aquisição, não superando o valor de mercado. 

No ano de 2021 foi realizado um levantamento e contagem do estoque o qual 

foi necessário adequar a contabilidade com o saldo real do inventário, desta forma foi 

realizado um lançamento contábil de baixa do estoque diretamente conta o patrimônio 

social por se tratar de custos que não foram considerados em período anteriores. 

 

 

NOTA 3 – IMOBILIZADO 

Os componentes do ativo imobilizado estão registrados pelo custo de aquisição 

ou valor original, deduzidas as respectivas depreciações, calculadas com base na 

estimativa de sua utilidade econômica, conforme Instrução Normativa SRF nº 162/1998, 

bem como Resolução nº 1.177, de 01.01.2009, do Conselho Federal de Contabilidade.  

O grupo contábil Bens de Propriedade de Terceiros, refere-se à parceria com o 

Lar Fabiano de Cristo (LFC), para utilização de mobiliário e equipamentos na Creche 



  
   

Teresa Cristina, sendo de responsabilidade da Fundação Lar Harmonia a conservação e 

controles dos bens patrimoniais do LFC. 

 

 

Imobilizado – Administrativo 
  2021 

 Taxa de 
depreciação Imobilizado - Administração 

 (% a. a.) Custo Depreciação 
acumulada Líquido 

         
Imóveis 4 350.000 -260.542 89.458 
Instalações 10 4.318 -4.318 0 
Máquinas, aparelhos e equipamentos 10 195.788 -138.880 56.908 
Móveis e utensílios 10 67.126 -56.705 10.420 
Computadores e periféricos 20 66.159 -57.763 8.395 
Imóveis de terceiros 0 18.946 0 18.946 

        
  702.336 -518.208 184.128 

        
 

 

 

Imobilizado – Assistência Social 

 
  2021 

 Taxa de 
depreciação Imobilizado - Assistência Social 

 (% a. a.) Custo Depreciação 
acumulada Líquido 

         
Imóveis 4 5.428.236 -2.409.611 3.018.625 
Instalações 10 10.118 -10.118 0 
Máquinas, aparelhos e equipamentos 10 240.286 -156.903 83.383 
Móveis e utensílios 10 82.475 -79.109 3.365 
Instrumentos musicais 10 22.420 -19.001 3.418 
Computadores e periféricos 20 21.180 -20.884 296 
Construções em Andamento 0 1.644.390 0 1.644.390 
Terreno 0 217.500 0 217.500 

  7.666.605 -2.695.627 4.970.978 
        



  
   

Imobilizado – Saúde 
  2021 

 Taxa de 
depreciação Imobilizado - Saúde 

 (% a. a.) Custo Depreciação 
acumulada Líquido 

         
Imóveis 4 1.950.000 -1.066.269 883.731 
Instalações 10 0 0 0 
Máquinas, aparelhos e equipamentos 10 154.177 -154.177 0 
Móveis e utensílios 10 68.536 -68.290 246 
Instrumentos musicais 10 0 0 0 
Computadores e periféricos 20 3.685 -3.685 0 
Imóveis de terceiros 0 0 0 0 

        
  2.176.399 -1.292.422 883.977 

        
 

 

NOTA 4 – PASSIVO CIRCULANTE 

 

Passivo da entidade está registrado pelo valor atualizado até a data do 

encerramento do exercício. Sendo que os fornecedores de materiais e serviços estão 

reconhecidos a obrigação pelo valor histórico em 31 de dezembro de 2021. 

 

NOTA 5 – PATRIMÔNIO LIQUIDO 

 

Os recursos que compõem este grupo pelo patrimônio de formação da Entidade, 

acrescidos das doações, subvenções, superávits e déficits apurados anualmente desde 

a sua instituição. 

Em decorrência da adoção do procedimento de custo atribuído para o Ativo 

imobilizado, referente aos Imóveis da Fundação Lar Harmonia, constata-se a existência 

do grupo Ajustes de Avaliação Patrimonial, registros estão em   conformidade com a Lei 

nº 11.638/07 e item “21” da ITG 2002 R1 (procedimentos do custo atribuído). 

 

No ano de 2021 foi realizado um levantamento e contagem do estoque o qual 

foi necessário adequar a contabilidade com o saldo real do inventário, desta forma foi 



  
   

realizado um lançamento contábil de baixa do estoque diretamente conta o patrimônio 

social por se tratar de custos que não foram considerados em período anteriores. 

A Fundação Lar Harmonia aplica integralmente no país todos os seus recursos no 

custeamento das suas atividades fins, destinando todo o superávit em prol da 

manutenção dos objetivos institucionais, conforme estabelece o Art. 14, inciso I do CTN 

Lei  nº 5.172/1966.   

 

NOTA 6 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES  

 

A) IMUNIDADE E ISENÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

De acordo com o artigo 150, parágrafo 6º da Constituição da República 

Federativa do Brasil a entidade é imune de IRPJ como também o parágrafo 7°, do artigo 

195 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 05.10.1988, regulado pelo 

artigo 29 da Lei n° 12.101, de 27.11.2009, a Instituição é isenta das contribuições 

destinadas à Previdência Social (INSS) e da COFINS, de que tratam, respectivamente, os 

artigos 22 e 23 da Lei n° 8.212, de 24.07.1991, tendo em vista a concessão do Certificado 

de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS. 

 

No exercício de 2021 a entidade usufruiu o total de R$ 169.784,52 de isenção da 

contribuição previdenciária patronal e de terceiros da Previdência Social, R$ 131.686,25 

relativo à isenção da contribuição para o financiamento da seguridade social, R$ 

58.206,89 referente a contribuição social sobre o lucro líquido, adotando o modelo da 

presunção da receita. Tal recurso foi totalmente revertido nos projetos e programas de 

Assistência Social da FLH.    

ISENÇÕES USUFRUIDAS   

 TRIBUTOS   VALOR (R$)  

 CSLL  58.206,89 

 COFINS  131.686,25 

 INSS  169.784,52 

TOTAL 359.677,66 
 

 



  
   

B) GRATUIDADES  

Os serviços oferecidos pela Fundação Lar Harmonia são gratuitos, não havendo 

qualquer tipo de cobrança financeira aos assistidos por esta entidade. 

C) VOLUNTÁRIOS 

 

A Fundação Lar Harmonia possui trabalhadores voluntários nos termos da Lei nº 

9.608/98, o reconhecimento contábil ocorre pelo valor justo da prestação do serviço 

como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro em conformidade com o previsto na 

ITG 2002 R1.  A seguir demonstra-se o quantitativo das principais atividades que recebe 

trabalhadores voluntários na entidade. 

 

Profissionais voluntários Quantidade 
profissionais 

Carga horária anual de 
voluntariado 

Assistente Social 5 184 
Psicólogos  37 374 
Terapeutas 12 1256 
Advogados 32 299 

Profissionais de saúde - serviços de 
Apoio e Convivência com Idosos 15 1392 

Médicos 67 5625 
Demais profissionais 17 1150 

 

D) DOAÇÕES E SUBVENÇÕES E PARCERIAS 

A Fundação Lar Harmonia recebe doações da Campanha Nota Premiada Bahia – 

NPB, iniciativa do Governo do Estado, através da Secretaria da Fazenda, que incentiva 

ao cidadão a desenvolver o exercício da cidadania fiscal, por meio da exigência da 

inclusão do CPF nas notas fiscais eletrônicas, Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica - 

NFC-e e Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, referentes às suas compras no mercado baiano. 

No ano de 2021 a Fundação Lar Harmonia recebeu de repasse do Governo do Estado da 

Bahia o valor de R$ 45.727,71. 

As Fundações Lar Harmonia mantem parceria com o Tribunal de Justiça do 

Estado da Bahia – TJBA, através da Casa de Justiça, projeto do Conselho Nacional de 

Justiça – CNJ, administrado pelo TJBA. Na unidade mantida na Fundação, além das ações 

do Tribunal de Justiça é realizado serviços em parceria com o Ministério Público do 



  
   

Estado da Bahia, com o Governo do Estado através das Secretarias de Administração, do 

Trabalho e Esporte e de Segurança Pública. E, com o Município de Salvador, através da 

Secretaria de Ação Social, que mantém gratuitamente diversos serviços essenciais. 

Durante o ano de 2021 foi repassado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia o valor 

de R$ 120.000,00 a título de locação de espaço. Esta captação de recurso foi 

integralmente utilizada para realização das ações de assistência social. 

Além do mais, a Fundação Lar Harmonia tem parcerias com a Prefeitura do 

Munícipio de Salvador para ações de proteção integral a família mediante atividade 

educativas e de assistência a crianças. Para tanto, o poder público local repassou no ano 

de 2021 o valor de R$ 218.505,18 referente a locação espaço para o funcionamento 

destas atividades. 

NOTA 7 – COMENTÁRIOS SOBRE OUTROS DEMONSTRATIVOS 

 

A)  DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) 

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a 

Resolução do Conselho Federal de Contabilidade CFC nº. 1.296/10, de 17/09/2010, que 

aprovou a NBC T 3.8 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a 

Resolução 1.152/2009, que aprovou a NBC T 19.18. O método de elaboração do Fluxo 

de Caixa que a Instituição optou foi o indireto. 

 

B) DEMONSTRAÇÃO DE VALOR ADICIONADO (DVA) 

Demonstração do Valor Adicionado foi elaborada em conformidade com a 

Resolução do Conselho Federal de Contabilidade CFC Nº. 1.138/08, que aprovou a NBC 

T 3.7 – Demonstração do Valor Adicionado, e também de acordo com a Resolução 

1.152/2009, que aprovou a NBC T 19.18. O regime de competência foi o utilizado para 

elaboração do DVA. 
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