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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis

Aos
Diretores e Conselheiros do
Instituto Inhotim
Brumadinho - MG

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis do Instituto Inhotim (“Instituto”), 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, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Inhotim 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 entidades
sem finalidades de lucros (ITG 2002 (R1)).

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 seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos
independentes em relação ao Instituto, 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, 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.

Responsabilidades da diretoria e da governança pelas demonstrações contábeis

A diretoria é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades sem finalidades de
lucros (ITG 2002 (R1)), 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 diretoria é responsável pela avaliação da capacidade
do Instituto 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 Diretoria pretenda liquidar o Instituto ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança do Instituto 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 detecta 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.

 Obtivemos 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 do Instituto.

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

 Concluímos sobre a adequação do uso, pela diretoria, 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 do Instituto. 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 o Instituto a não mais se manter em continuidade
operacional.
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 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.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época dos trabalhos de auditoria e das constatações significativas de auditoria,
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante
nossos trabalhos.

Belo Horizonte, 31 de maio de 2022.

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Cláudia Gomes Pinheiro
Contadora CRC-1MG089076/O-0
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Instituto Inhotim

Balanço patrimonial
31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

Notas 2021 2020
Ativo
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 4 5.758 3.067
Valores vinculados - convênios e projetos 10 43.127 12.237
Contas a receber 5 336 332
Estoques 184 290
Outros valores 246 133

49.651 16.059

Não circulante
Deposito judicial 43 21
Imobilizado 6 16.082 11.612
Intangível 6 15

16.131 11.648

Total do ativo 65.782 27.707

Passivo
Circulante

Fornecedores 799 399
Obrigações sociais e trabalhistas 7 3.467 2.913
Obrigações tributárias 8 198 114
Valores vinculados - convênios e projetos 10 43.523 12.616
Outras obrigações 203 209

48.190 16.251

Não circulante
Provisões para riscos 9 35 15
Obrigações sociais e trabalhistas 7 439 966

474 981

Patrimônio líquido 11
Patrimônio social 10.475 11.271
Superávit (Déficit) acumulado 6.643 (796)

Total do patrimônio líquido 17.118 10.475

Total do passivo e patrimônio líquido 65.782 27.707

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Instituto Inhotim

Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

Notas 2021 2020

Receita líquida de doações, revendas e serviços 12 40.508 19.059
Custo dos produtos vendidos e serviços (161) -
Superávit bruto 40.346 19.059
Receitas (despesas) operacionais
Despesas com pessoal 13 (12.106) (12.979)
Despesas administrativas 14 (21.142) (14.513)
Despesas tributárias (130) (77)
Outras receitas (despesas) operacionais 43 8.003

Superávit/(déficit) antes do resultado financeiro 7.012 (507)

Resultado financeiro
Receitas financeiras 251 82
Despesas financeiras (620) (371)

(369) (289)

Superávit/(déficit) do exercício 6.643 (796)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



6

Instituto Inhotim

Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

2021 2020

Superávit/(déficit) do exercício 6.643 (796)
Resultado abrangente do exercício 6.643 (796)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Instituto Inhotim

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

Patrimônio
social

Superávit
(Déficit)

acumulado
Patrimônio

líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2019 4.402 6.869 11.271
Transferência de superávit acumulado 6.869 (6.869) -
Déficit do exercício - (796) (796)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 11.271 (796) 10.475

Transferência de déficit acumulado (796) 796 -
Superávit do exercício - 6.643 6.643
Saldos em 31 de dezembro de 2021 10.475 6.643 17.118

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Instituto Inhotim

Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Superávit (Déficit) do exercício 6.643 (796)
Depreciação 554 531
Amortização 9 16
Constituição (reversão) de provisão para contingências 20 (68)
Baixa imobilizado 5 -

7.231 (317)
(Aumento) redução de ativos e passivos
Contas a receber (4) 131
Estoques 106 (8)
Outros valores (135) (73)

(33) 50
Aumento (redução) de passivos
Fornecedores 400 (161)
Obrigações sociais, trabalhistas e tributárias 111 (1.499)
Valores vinculados - convênios e projetos 17 (505)
Outras obrigações (6) 182
Contingências – pagas (64)

522 (2.047)

Caixa líquido (consumido) gerado nas atividades operacionais 7.720 (2.314)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição do ativo imobilizado (5.029) (552)
Caixa líquido consumido nas atividades investimento (5.029) (552)

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 2.691 (2.866)

Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 3.067 5.933
No final do exercício 5.758 3.067
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa 2.691 (2.866)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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1. Contexto operacional

O Instituto Inhotim, fundado em 2 de novembro de 2002, é uma associação civil sem fins
lucrativos, com sede no município de Brumadinho/MG. Suas operações constituem-se
basicamente em incentivar e promover atividades e projetos nas áreas culturais, meio ambiente,
patrimônio cultural, educação, geração, difusão e transferência de conhecimento, inclusão social
e práticas de governança e cidadania.

As operações podem ser efetuadas por meio de ações próprias ou em parcerias com instituições
públicas e/ou privadas, através do apoio e fomento dessas atividades.

As atividades do Instituto Inhotim são financiadas, principalmente, por meio de captação de
recursos via Lei Federal de Incentivo à Cultura. Além disso, recursos oriundos de pessoas físicas
e jurídicas por meio de doações, bem como vendas de ingressos para visitação do Instituto.

O Instituto Inhotim possui ainda diversas parcerias com entidades governamentais para
desenvolvimento de projetos específicos, como o Governo Federal por meio de alguns
Ministérios e o Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria Estadual de Cultura,
dentre outras. Nesses casos, os recursos para desenvolvimento dos projetos são liberados pelo
respectivo órgão governamental e o Instituto é responsável pela aplicação desses recursos no
desenvolvimento desses projetos. Após a finalização do projeto, o Instituto presta conta dos
gastos incorridos.

Impactos da Covid-19

Os reflexos da pandemia global de Covid-19 foram duramente sentidos durante todo o ano de
2020, e perduram ainda em 2021. Além de ter mudado para sempre as vidas de milhões de
pessoas mundo afora, o novo coronavírus tem provocado crises econômicas de grandes
proporções principalmente no setor privado. Diante desse cenário, o desafio de instituições como
o Inhotim foi o de estabelecer novas maneiras de se comunicar com o público, de firmar outras
relações com os patrocinadores e apoiadores, e de repensar seu papel como agente amplo de
reflexão para a sociedade e, com isso garantir a continuidade do Instituto.

Com o distanciamento social como premissa para o controle da disseminação do vírus, o mundo
virtual foi o grande norteador das atividades. Os meios digitais em constante inovação
possibilitou que o Inhotim se reafirmasse como instituição museológica produtora de cultura.

O Instituto tem repensado suas formas de se comunicar com as pessoas, a fim de promover
novas experiências e vivências no Museu e Jardim Botânico. A Comunicação passou a ter um
papel estratégico na “linha de frente”, catalisando os projetos digitais: produções audiovisuais de
padrão internacional, web séries, inaugurações de exposições no Google Arts and Culture,
conteúdos inéditos nas redes sociais e reestruturação do site.  Para além do contato com o
público, esses materiais propiciaram também visibilidade de marca para patrocinadores e
apoiadores, garantindo os acordos firmados no período pré-pandêmico e as boas relações.
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Notas explicativas às demonstrações contábeis--Continuação
31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)
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1. Contexto operacional--Continuação

Impactos da Covid-19--Continuação

O Instituto Inhotim reabriu à visitação do público a partir de 7 de maio de 2021. O espaço estava
fechado desde 12 de março do mesmo ano, por causa do agravamento da Covid-19 em Minas
Gerais e a implantação da “onda roxa” em todo o estado. Para a reabertura, o Inhotim contou
com consultoria especializada que definiu os protocolos de segurança contra a Covid-19. As
outras reaberturas do espaço durante a pandemia ocorreram em novembro de 2020 e em
fevereiro de 2021. Apesar de ser um museu a céu aberto, o Inhotim tinha alguns espaços que
foram interditados por serem confinados ou por promoverem interação. As galerias também
funcionaram com número limitado de visitantes.  A visitação atualmente ocorre de quarta-feira a
domingo e feriados, com limite de visitante de 3.000 pessoas. O uso da máscara facial nos
espaços do parque é opcional.

2. Elaboração, apresentação das demonstrações financeiras e resumo das
principais práticas contábeis

2.1. Apresentação das demonstrações financeiras

a) Declaração de conformidade

As demonstrações contábeis do Instituto foram elaboradas e estão apresentadas em
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil - para entidades sem
finalidade de lucros (ITG 2002-R1), aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade
(CFC).

Adicionalmente, o Instituto considera as orientações emanadas da orientação técnica
OCPC 07, emitida pelo CPC em novembro de 2014, na preparação das suas
demonstrações contábeis. Dessa forma, as informações relevantes próprias das
demonstrações contábeis estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas pela
Administração na sua gestão.

b) Base de elaboração

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico, exceto se
indicado ao contrário, conforme descrito nas práticas contábeis. O custo histórico
geralmente baseia-se no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos.
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Notas explicativas às demonstrações contábeis--Continuação
31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)
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2. Elaboração, apresentação das demonstrações financeiras e resumo das
principais práticas contábeis--Continuação

2.1. Apresentação das demonstrações financeiras--Continuação

b) Base de elaboração--Continuação

O valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago pela
transferência de um passivo em uma transação organizada entre participantes do
mercado na data de mensuração, independentemente de ser diretamente observável
ou estimado usando outra técnica de avaliação. Ao estimar o valor justo de um ativo ou
passivo, o Instituto leva em consideração as características do ativo ou passivo no
caso de os participantes do mercado levarem essas características em consideração
na precificação do ativo ou passivo na data de mensuração.

c) Moeda funcional e de apresentação

Os itens incluídos nas demonstrações contábeis do Instituto são mensurados usando a
moeda do principal ambiente econômico no qual a atua. As demonstrações contábeis
estão apresentadas em reais - R$, que é a moeda funcional e, também, a moeda de
apresentação do Instituto. Todas as informações financeiras foram arredondadas para
o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

A divulgação das demonstrações contábeis foi aprovada e autorizada pelo Conselho
de Administração em 31 de maio de 2022.

2.2. Principais práticas contábeis

a) Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa são disponibilidades e aplicações financeiras com alta
liquidez. Estão avaliados ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data das
demonstrações financeiras, que se aproxima de seus valores justos, e estão sujeitos a
um risco insignificante de mudança de valor.

b) Contas a receber de clientes

Os clientes são avaliados inicialmente pelo montante original e, quando aplicáveis, são
acrescidos de encargos.
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Notas explicativas às demonstrações contábeis--Continuação
31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)
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2. Elaboração, apresentação das demonstrações financeiras e resumo das
principais práticas contábeis--Continuação

2.2. Principais práticas contábeis--Continuação

c) Estoques

Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o custo médio e o valor
realizável líquido.

d) Outros ativos circulantes e não circulantes

Registrados pelos valores nominais conhecidos ou estimados, atualizados até as datas
de encerramento dos exercícios, quando aplicável. Os saldos dos ativos não excedem
os seus respectivos valores de realização.

e) Imobilizado

O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido dos
impostos compensáveis, quando aplicável, da depreciação acumulada e/ou perdas
acumuladas por redução ao valor recuperável, se for o caso.

O Instituto utiliza o método de depreciação linear definida com base na avaliação da
vida útil de cada ativo, estimada com base na expectativa de geração de benefícios
econômicos futuros.

Os gastos com manutenção dos ativos do Instituto são alocados diretamente ao
resultado do exercício quando são efetivamente realizados.

Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios
econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas
na venda ou baixa de um item do imobilizado são determinados pela diferença entre os
valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo e são reconhecidos no resultado.

f) Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros

O ativo imobilizado, intangível e outros ativos não circulantes são revistos anualmente
para a identificação de evidências de perdas de valores não recuperáveis “Impairment”
ou, ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor
contábil pode não ser recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável é
calculado para verificar se há perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo
montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o
maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo.
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Notas explicativas às demonstrações contábeis--Continuação
31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)
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2. Elaboração, apresentação das demonstrações financeiras e resumo das
principais práticas contábeis--Continuação

2.2. Principais práticas contábeis--Continuação

f) Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros--Continuação

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 não foram identificadas evidências de que os
ativos não serão recuperados pelos valores apresentados nas demonstrações
financeiras.

g) Fornecedores

Refere-se às obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de
fornecedores no curso normal dos negócios do Instituto, sendo classificadas como
passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso
contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

h) Demais passivos circulantes

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescido, quando aplicável,
do correspondente encargo incorrido.

i) Valores vinculados - convênios e projetos

As entradas e saídas de recursos destinadas à execução de instrumentos de
convênios e projetos são registradas em contas individuais do ativo e do passivo, não
existindo qualquer impacto na demonstração do superávit/déficit do Instituto.

j) Apuração das receitas e despesas

As receitas compreendem os ingressos vendidos, subvenções, doações recebidas,
patrocínio, locação de espaço para eventos, descontos obtidos e rendimentos das
aplicações financeiras. As receitas oriundas de doações são registradas mediante a
documentação hábil, quando da efetiva entrada dos recursos. Todas as demais
receitas e as despesas necessárias à manutenção das suas atividades são registradas
pelo regime de competência.

As despesas compreendem os gastos incorridos pelo Instituto no exercício de suas
atividades, bem como encargos e variações monetárias.
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Notas explicativas às demonstrações contábeis--Continuação
31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)
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2. Elaboração, apresentação das demonstrações financeiras e resumo das
principais práticas contábeis--Continuação

2.2. Principais práticas contábeis--Continuação

k) Provisão para riscos

As provisões para riscos cíveis e trabalhistas são reconhecidas quando o Instituto tem
uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados,
sendo provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e
o valor possa ser estimado com segurança. As provisões são quantificadas ao valor
presente do desembolso esperado para liquidar a obrigação, sendo utilizada a taxa
adequada de desconto de acordo com os riscos relacionados ao passivo.

l) Imposto de renda e contribuição social

É de entendimento da Administração, amparada pela opinião de seus consultores
legais e tributários, que as doações, bem como o superávit das demais atividades
operacionais, não estão sujeitos à tributação do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
e demais impostos sobre o patrimônio e renda, conforme determinado pelo artigo 150,
inciso IV, alínea “c”, da Constituição Federal e da isenção conferida pela Lei nº
9.532/97, em relação à incidência de IRPJ e CSLL (contribuição social) sobre o
superávit líquido.

m) Instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros somente são reconhecidos a partir da data em que o
Instituto se torna parte das disposições contratuais dos instrumentos financeiros.
Quando reconhecidos, são inicialmente registrados ao seu valor justo acrescido dos
custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à sua aquisição ou contratação.

A utilização de instrumentos financeiros pelo Instituto está restrita à caixa e
equivalentes de caixa, contas a receber de clientes e fornecedores. Em 31 de
dezembro de 2021 e 2020, o Instituto não possui qualquer tipo de instrumentos
financeiros derivativos.

2.3. Novas normas, alterações e interpretações de normas emitidas pelo CPC

Não existem normas ou interpretações emitidas e ainda não adotadas que possam, na
opinião da Administração, ter impacto significativo no resultado ou no patrimônio líquido
divulgado pelo Instituto.
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3. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas

As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na
experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas
razoáveis para as circunstâncias.

Com base em premissas, o Instituto faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as
estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As
estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um
ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício financeiro,
estão contempladas a seguir:

a) Provisões para riscos

O Instituto é parte de certos processos judiciais e administrativos. Provisões são constituídas
para todas as contingências referentes a processos judiciais que representam expectativa de
perdas prováveis. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências
disponíveis, entre elas a opinião dos consultores jurídicos, internos e externos. A
Administração acredita que essas contingências estão corretamente apresentadas nas
demonstrações contábeis.

As provisões para riscos cíveis e trabalhistas são reconhecidas quando o Instituto tem uma
obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados, sendo
provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e o valor
possa ser estimado com segurança. As provisões são quantificadas ao valor presente do
desembolso esperado para liquidar a obrigação, sendo utilizada a taxa adequada de
desconto de acordo com os riscos relacionados ao passivo.

b) Vida útil do ativo imobilizado

A depreciação do ativo imobilizado é calculada pelo método linear de acordo com a vida útil
dos bens. A vida útil é baseada na avaliação de profissionais do Instituto e consultores
externos e é revisada regularmente. A Administração acredita que a vida útil está
corretamente avaliada e apresentada nas demonstrações contábeis.

As vidas úteis das principais classes de ativo imobilizado estão descritas abaixo:

Imobilizado Vida útil

Móveis e utensílios, instalações e máquinas e equipamentos 5 a 10 anos
Equipamentos de informática 5 anos
Veículos 5 anos
Instrumentos musicais 5 a 10 anos
Biblioteca - livros 5 anos
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4. Caixa e equivalentes de caixa

2021 2020

Caixa 5 3
Bancos conta movimento – recurso sem restrição 717 166
Aplicações financeiras – recurso sem restrição 5.036 2.898

5.758 3.067

As aplicações financeiras apresentam liquidez imediata, baixo risco e são feitas em caderneta de
poupança e recursos aplicados em CDBs (Certificados de Depósito Bancário), com remuneração
entre 96% a 100% da variação do CDI (Cerificado de Depósito Interbancário). Essas aplicações
financeiras são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a
um insignificante risco de mudança de valor.

5. Contas a receber

2021 2020

Contas a receber com venda de ingressos 143 55
Aluguéis e condomínios a receber 162 237
Outros 31 40

336 332
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6. Imobilizado

A movimentação do imobilizado pode ser demonstrada como segue:

2021 Terrenos
Máquinas e

equipamentos Instalações
Móveis e
utensílios Veículos

Equipamentos
de informática

Instrumentos
musicais Biblioteca

Obras de arte
(doação) Total

Custos
Saldo em 31/12/2020 7.936 2.451 1.056 1.905 43 1.721 89 85 1.214 16.500
Adições - 179 3.852 73 31 268 26 600 5.029
Baixa - (47) - (7) (95) (149)
Saldo em 31/12/2021 7.936 2.583 4.908 1.978 67 1.894 115 85 1.814 21.380

Depreciação
Saldo em 31/12/2020 - (1.222) (402) (1.635) (26) (1.471) (58) (74) - (4.888)
Adições - (223) (108) (111) (7) (86) (10) (9) (554)
Baixa - 45 7 92 144
Saldo em 31/12/2021 - (1.400) (510) (1.746) (26) (1.465) (68) (83) - (5.298)
Valor Imobilizado em 31/12/2021 7.936 1.183 4.398 232 41 429 47 2 1.814 16.082

2020 Terrenos
Máquinas e

equipamentos Instalações
Móveis e
utensílios Veículos

Equipamentos
de informática

Instrumentos
musicais Biblioteca

Obras de arte
(doação) Total

Custos
Saldo em 31/12/2019 7.936 2.180 935 1.916 43 1.648 90 85 1.154 15.987
Adições - 283 123 3 - 83 - - 60 552
Baixa - (12) (2) (14) - (10) (1) - - (39)
Saldo em 31/12/2020 7.936 2.451 1.056 1.905 43 1.721 89 85 1.214 16.500

Depreciação
Saldo em 31/12/2019 - (1.024) (309) (1.522) (22) (1.411) (50) (58) - (4.396)
Adições - (210) (96) (127) (4) (70) (8) (16) - (531)
Baixa - 12 3 14 - 10 - - - 39
Saldo em 31/12/2020 - (1.222) (402) (1.635) (26) (1.471) (58) (74) - (4.888)

Valor Imobilizado em 31/12/2020 7.936 1.229 654 270 17 250 31 11 1.214 11.612
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7. Obrigações sociais trabalhistas

2021 2020

INSS 1.299 1.760
FGTS 115 95
Férias e encargos 1.668 1.418
Outros 824 606

3.906 3.879

Circulante 3.467 2.913
Não Circulante 439 966
Total 3.906 3.879

8. Obrigações tributárias

2021 2020

IRRF sobre folha 127 87
PIS sobre folha 19 15
ISSQN 16 3
Outros 36 9

198 114

9.  Provisões para riscos

A Administração do Instituto, com base na opinião de seus consultores jurídicos, revisa as
contingências conhecidas, avaliando as possibilidades de eventuais perdas.

Com base na opinião dos seus consultores jurídicos, o Instituto constituiu provisão relacionada
aos processos cuja expectativa de perda é considerada provável, conforme demonstrado abaixo:

2021 2020

Saldo no início do exercício 15 147
Provisão 20 -
Reversão de provisão - (68)
Pagamento - (64)
Saldo no fim do exercício 35 15

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o saldo de contingências cujo prognóstico de perda é
provável é composto exclusivamente por processos de natureza trabalhista.

O Instituto possui contingências trabalhistas envolvendo riscos de perda avaliados pelos
assessores jurídicos como possível no montante de R$ 486 (R$ 486 em 31 de dezembro de
2021), para os quais nenhuma provisão foi constituída.
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10. Valores vinculados - convênios e projetos

2020
Valores

recebidos
Valores

Atualização
Valores

2021transferidos utilizados

Convênios BIC-PIBIC ( i ) 10 10
Livro Inhotim 191 (191) -
Manutenção 2017 ( ii ) 37 37
Manutenção 2018 ( ii ) 16 (6) 10
Manutenção 2019 ( ii ) 7 (1) 6
Manutenção 2020 ( ii ) 3.461 (3.324) 3 (2) 138
Manutenção 2021 ( ii ) 7.326 44.242 3.324 49 (13.248) 41.693
Projeto Inhotim em  Cena 2019 ( iii ) 419 2 (413) 8
Projeto Arte e Difusão ( iv ) 471 12 (14) 469
People's Palace ( v ) 231 (145) 86
Reforma das Galerias ( vi ) 500 7 (24) 483
Prefeitura de Brumadinho ( vii ) 40 40
Total Convênios e projetos em andamento 11.938 45.013 - 73 (14.044) 42.980

Total de Convênios e projetos encerrados 678 - - - (135) 543

Total valores vinculados - passivo 12.616 45.013 - 73 (14.179) 43.523

Estoque de projetos (114) 114 -
Imobilizado de projetos encerrados (106) (287) (393)
Imoblizado de projetos em andamento (159) 156 (3)
Valores vinculados - ativo 12.237 45.013 - 56 (14.179) 43.127

A partir do momento da aprovação e recebimento dos valores de cada convênio ou projeto, o Instituto reconhece um ativo e um
passivo, no mesmo valor, cujos montantes são realizados pelo princípio contábil da competência. Os valores vinculados do ativo estão
aplicados em caderneta de poupança.
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10. Valores vinculados - convênios e projetos--Continuação

As contas dos valores vinculados do ativo circulante não contemplam os pagamentos que
ocorrerão nos meses subsequentes, mas provisionados pelo critério de regime de competência
nas contas do passivo circulante.

(i) O convênio com a Fapemig - Fundação de Amparo de Pesquisa de Minas Gerais, PIBIC e
BIC Junior tem como objetivo a concessão de pagamento de bolsas de iniciação científica.

(ii) O Plano Plurianual de Atividades e Manutenção do Inhotim – 2021/2024 objetiva a
manutenção geral do Instituto, a preservação do acervo cultural, a ativação e exposição
dos conteúdos de arte por meio de exibição de novos trabalhos artísticos, formação nas
áreas culturais voltadas para jovens, seminários e festivais. As ações culturais são também
voltadas para a educação ambiental, publicações de livros e vídeos, com distribuição
gratuita para escolas municipais e estaduais, como meio de democratização do acesso aos
conteúdos artísticos e botânicos do Instituto Inhotim. Assim como apresentações de
música, dança e outras linguagens artísticas que dialogarão com os acervos do Museu e
seus visitantes, e a construção de uma galeria permanente para exposição de duas obras
de arte da artista de relevância internacional, Yayoi Kusama. O Plano também contempla e
garante o acesso gratuito e qualificado da comunidade local de Brumadinho e a formação
de professores através do programa Nosso Inhotim. A manutenção foi viabilizada por meio
da Lei Federal de Incentivo à Cultura e contou com o patrocínio das seguintes Companhias
no ano de 2021: Café Três Corações, CBMM, Cemig, Grupo Águia Branca, Ibmec, Instituto
Cultural Vale, Itaú, Machado Meyer Sendacz e Opice Advogados, Unimed BH, Taesa e
pessoas físicas diversas.

(iii) Em 2019, o Instituto Inhotim resgatou o projeto Inhotim em Cena, plataforma de
programação que conta com um histórico de seis edições já realizadas e consolidadas
junto ao público mineiro. O programa toma, de maneira abrangente e diversa, eixos da
atuação do Inhotim como ponto de partida para propor diálogos com a atual cena artística e
cultural do país. O presente projeto se articula em três formatos e em cinco datas, levando
a público - estimado em 10 mil pessoas (não auditado) - apresentações musicais, artes
cênicas e multimídia, através de shows e performances que reúnem artistas já conhecidos
do público e novos nomes que vêm despontando em Minas Gerais.

(iv) O projeto Arte e Difusão é um recorte do orçamento total de manutenção do Instituto
Inhotim, contribuindo para o pleno funcionamento deste singular museu e jardim botânico,
localizado em Brumadinho/MG. A proposta se fundamenta na missão da instituição de
manter o potencial de difusão e de interação dos seus acervos com o público e, ao mesmo
tempo, de assegurar sua preservação. Para isso, foram planejadas duas frentes de
atuação: a implementação do projeto de atualização da comunicação visual e a
manutenção de duas obras de arte e de duas galerias de artistas brasileiros em exposição
permanente no Inhotim (Invenção da cor, Penetrável Magic Square #5, De Luxe (1977), de
Hélio Oiticica; A origem da obra de arte(2002), de Marilá Dardot; Galeria Cosmococa; e
Galeria Adriana Varejão).
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10. Valores vinculados - convênios e projetos--Continuação

(v) Raízes de Resiliência, um projeto-piloto da People’s Palace Projects, mensurou em 2021 o
valor do patrimônio cultural do Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais. Executado
pelo Instituto Inhotim para trabalhar de forma colaborativa com entidades culturais de
Brumadinho, Nova Lima, Itabira e Mariana, além do Inhotim, estas participaram de oficinas
de arte e de metodologia de pesquisa, em uma região afetada pela mineração. O projeto
Raízes de Resiliência co-criou com essas instituições ferramentas para medir o impacto
que têm no território e vice-versa. Também foi possível pensar em políticas de preservação
para esse patrimônio local, não local, material e imaterial. A parceria com a Queen Mary
University marcou os 15 anos da abertura da instituição à visitação em Brumadinho, região
afetada pela atividade de mineração.

(vi) O projeto Reformas das Galerias, via Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais
prevê a reforma e aprimoramento da integridade física das obras em exposição e seus
respectivos espaços expositivos das Galerias Lago, Doris Salcedo e Miguel Rio Branco,
contando com ações para: modernizar o sistema de refrigeração, permitindo o controle
climático adequado do acervo e visando sua conservação, além de uma maior eficiência
energética; executar ações de readequação luminotécnica, visando a conservação do
acervo e de uma maior eficiência energética; reduzir o impacto ambiental e a emissão de
CO2, decorrente de sistemas de climatização não-eficientes. O projeto conta com
patrocínio da Vivo (Telefônica) e Café Três Corações.

(vii) A subvenção proveniente da Prefeitura de Brumadinho e destinada à Orquestra de Câmara
Inhotim do Instituto Inhotim, previu o custeio da contratação de profissional (a) qualificado
(a) com experiência na execução de repertório de orquestra para prestação do serviço de
Spalla e aquisição de mobiliário específico necessário para realização do projeto.

11. Patrimônio líquido

a) Patrimônio social

É constituído por doações, legados ou outras modalidades de contribuições de terceiros,
resultados financeiros obtidos com a exploração de bens e serviços, bem como com a
realização de projetos que venham a ser desenvolvidos por conta própria ou em parceria
com outras instituições de natureza pública ou privada.

Em caso de dissolução do Instituto, todos os bens serão destinados ao Estado de Minas
Gerais.
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11. Patrimônio líquido--Continuação

b) Superávit (déficit) acumulado

O valor do superávit (déficit) do exercício é registrado nessa rubrica e transferido para a
conta patrimônio social, após a aprovação das demonstrações contábeis pela Diretoria.

12. Receitas líquida de doações, revendas e serviços

2021 2020
Receitas sem restrição

Doações 18.519 2.886
Ingressos 4.399 1.490
Receitas com parcerias 3.000 6.150
Vendas 25 80
Receita de aluguel 575 539

Receitas com restrição (Nota 10)
Projetos e convênios 14.179 7.985

40.697 19.130
(-) Deduções da receita bruta Descontos (93) (28)

ICMS (2) (12)
ISSQN (94) (31)

(189) (71)
Receita líquida 40.508 19.059

13. Despesas com pessoal

2021 2020

Salários (5.848) (5.355)
Encargos (INSS e FGTS) (1.668) (2.937)
Férias (1.348) (1.247)
13º salário (963) (924)
Benefícios concedidos (1.894) (1.963)
Outras (385) (553)

(12.106) (12.979)
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14. Despesas administrativas

2021 2020

Água, luz e telefone (518) (907)
Despesas de manutenção e materiais de consumo (1.372) (1.058)
Serviços de terceiros pessoa jurídica (1.768) (1.985)
Viagens e estadias (156) (69)
Locação de máquinas, veículos e equipamentos (513) (544)
Refeição e lanches (562) (14)
Despesas com depreciação e amortização (407) (547)
Despesas com jardim (283) (117)
Serviços gráficos (106) (36)
Manutenção de sistemas (321) (223)
Projetos e convênios - com restrição (13.841) (7.985)
Segurança e vigilância (420) (460)
Despesa Internet (112) (82)
Combustível e lubrificante (134) (96)
Propaganda e publicidade (228) (269)
Seguros (55) (58)
Outros (346) (63)

(21.142) (14.513)

15. Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos

Os instrumentos financeiros do Instituto encontram-se registrados em contas patrimoniais em
31 de dezembro de 2021 e 2020 e a administração desses instrumentos é efetuada através de
estratégias operacionais, visando à liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle
consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas versus as vigentes no
mercado.

O Instituto não aplica em derivativos. Os valores de mercado dos ativos e passivos financeiros
não divergem significativamente dos valores contábeis destes, na extensão em que foram
pactuados e encontram-se registrados por taxas e condições praticadas no mercado para
operações de natureza, risco e prazo similares.

As operações do Instituto estão sujeitas aos fatores de riscos abaixo descritos:

a) Risco de crédito

O saldo de contas a receber do Instituto é constituído por saldos a receber decorrentes da
venda de ingressos, os quais são efetuados principalmente através de cartões de crédito.

O Instituto efetua as aplicações financeiras em instituições que apresentam solidez
financeira no mercado, reduzindo o risco de perda.
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15. Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos--Continuação

b) Risco de liquidez

O Instituto administra a liquidez do caixa, através de premissas de desembolsos e
recebimentos futuros, que são monitoradas diariamente pela área de Tesouraria.

16. Cobertura de seguros

O Instituto adota política de avaliação e monitoramento de riscos em suas operações, e, de
acordo essa política, faz contratações de seguros julgados suficiente pela Administração, para
cobrir eventuais sinistros. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem
parte do escopo de uma auditoria e consequentemente não foram auditadas pelos auditores
independentes.

Natureza Valor

Incêndio, raio e explosão 21.500
Responsabilidade civil 1.150
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