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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores do
INSTITUTO CONEXÕES SUSTENTÁVEIS
Belém – PA

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto Conexões Sustentáveis (“Entidade”), que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 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 aplicáveis às Entidades sem finalidade de lucro.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas, apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Conexões Sustentáveis
em 31 de dezembro de 2020, 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, notadamente em
observação à norma NBC TG 1000 (R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e à ITG
2002 (R1) - Entidades sem fins lucrativos.
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 financeiras. Somos
independentes em relação à Instituição 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.
Ênfase – CX Investimentos
Chamamos a atenção para a nota explicativa nº 10 – Investimentos, no que se refere ao atual status
do registro da investida CX Investimentos junto ao Banco Central do Brasil.
Até a data de emissão deste relatório, a CX Investimentos, cujo objeto operacional corresponde a
coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, não possui
autorização para funcionamento junto ao Banco Central. Os assessores jurídicos da Entidade estão
acompanhando e alinhamento o tratamento que será dado à CX Investimentos para garantir a
aderência às Normas e a sua continuidade operacional. Nossa opinião não contém ressalva
relacionada a esse assunto.
Demonstrações financeiras consolidadas
A Entidade elaborou um conjunto completo de demonstrações financeiras consolidadas para o
exercício findo em 31 de dezembro de 2020 de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
apresentadas separadamente, sobre as quais emitimos relatório separado, não contendo qualquer
modificação, com data de 07 de abril de 2021.

AUDITORIA  CONSULTORIA  TERCEIRIZAÇÃO  IMPOSTOS  GESTÃO DE RISCOS
Baker Tilly Brasil RJ Auditores Independentes atuando como Baker Tilly é um membro da rede global Baker Tilly International Ltd., cujos membros
são pessoas jurídicas separadas e independentes.

Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, notadamente em observação à
norma NBC TG 1000 (R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e à interpretação
técnica ITG 2002 (R1) - Entidades sem fins lucrativos, e pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da
capacidade da Instituição continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Instituição ou cessar suas operações,
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Instituição são aqueles com responsabilidade pela supervisão
do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 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 financeiras.
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 financeiras,
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 Instituição.

•

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 Instituição. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as
divulgações forem inadequadas.

AUDITORIA  CONSULTORIA  TERCEIRIZAÇÃO  IMPOSTOS  GESTÃO DE RISCOS
Baker Tilly Brasil RJ Auditores Independentes atuando como Baker Tilly é um membro da rede global Baker Tilly International Ltd., cujos membros
são pessoas jurídicas separadas e independentes.

Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Instituição a não mais
se manter em continuidade operacional.
•

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras 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 da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 07 de abril de 2021

Baker Tilly Brasil RJ Auditores Independentes
CRC-RJ 005.333/O-0

Sheila Conrado
Contadora - CRC-RJ 086.265/O-4

AUDITORIA  CONSULTORIA  TERCEIRIZAÇÃO  IMPOSTOS  GESTÃO DE RISCOS
Baker Tilly Brasil RJ Auditores Independentes atuando como Baker Tilly é um membro da rede global Baker Tilly International Ltd., cujos membros
são pessoas jurídicas separadas e independentes.
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INSTITUTO CONEXÕES SUSTENTÁVEIS
CNPJ 10.980.503/0001-24
Balanço Patrimonial
(Valores Expressos em Reais)
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
Nota

2020

2019

ATIVO
CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
CONTAS A RECEBER
FUNDO DE APOIO A RECEBER
RECURSOS REPASSADOS A PARCEIROS
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES

4
4
5
5
6
7

19.541
7.443.495
295.760
2.835.835
609.621
175.230
11.379.483

44.055
3.680.327
185.169
1.038.855
494.250
59.266
5.501.922

NÃO CIRCULANTE
PARTES RELACIONADAS
INVESTIMENTOS
IMOBILIZADO
INTANGÍVEL

11
10
8
9

1.559.250
4.220.926
31.107
182.461
5.993.744

41.671
9.028
50.699

17.373.227

5.552.621

TOTAL DO ATIVO

As notas explicativas fazem parte integrante das Demonstrações Financeiras.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020.

FABIO DE ARAUJO MOURA
CONTADOR CRC RJ 084383/O9
CPF: 012.126.667-20
RG. 09302552-6

INSTITUTO CONEXÕES SUSTENTÁVEIS
CARINA MENDONÇA PIMENTA
DIRETORA EXECUTIVA
CPF: 287.992.228-33
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INSTITUTO CONEXÕES SUSTENTÁVEIS
CNPJ 10.980.503/0001-24
Balanço Patrimonial
(Valores Expressos em Reais)
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
Nota

2020

2019

PASSIVO
CIRCULANTE
FORNECEDORES
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS
PROJETOS A REALIZAR
FUNDO DE RESERVA INSTITUCIONAL

PATRIMONIO LÍQUIDO
PATRIMONIO SOCIAL
SUPERÁVIT ACUMULADO

12
13
14
15

141.751
32.601
13.480.750
245.646
13.900.749

63.181
10.773
4.731.957
4.805.910

746.711
2.725.767
3.472.478

(65.895)
812.606
746.711

17.373.227

5.552.621

16

TOTAL DO PASSIVO

As notas explicativas fazem parte integrante das Demonstrações Financeiras.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020.

FABIO DE ARAUJO MOURA
CONTADOR CRC RJ 084383/O9
CPF: 012.126.667-20
RG. 09302552-6

INSTITUTO CONEXÕES SUSTENTÁVEIS
CARINA MENDONÇA PIMENTA
DIRETORA EXECUTIVA
CPF: 287.992.228-33
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INSTITUTO CONEXÕES SUSTENTÁVEIS
CNPJ 10.980.503/0001-24
Demonstração do Resultado do Período
(Valores Expressos em Reais)
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

NOTA
Receita Bruta Operacional
Receita de Projetos
Receita de Serviços
Outras Receitas
Receitas Financeiras

17
18

Receita Operacional Bruta

Despesas Operacionais
Despesas Administrativas
Despesas Gerais

Recursos Aplicados em Projetos
Despesas c/Pessoal
Encargos Sociais
Despesas Gerais
Comunicação
Viagens
Seminários e Eventos
Consultoria - Diversas
Tributárias - Impostos e Taxas
Despesas Financeiras
Despesas com Projetos Florestais

Superávit do Exercício

13

2020

2019

7.178.122
369.074
83.479
139.342

6.690.529
184.891
879
161.724

7.770.017

7.038.024

(13.032)
(13.032)

(35.219)
(35.219)

(305.604)
(92.614)
(365.299)
(276.760)
(82.832)
(31.335)
(3.714.783)
(55.862)
(76.772)
(29.359)
(5.031.218)

(258.440)
(90.958)
(222.070)
(111.602)
(896.515)
(352.305)
(4.181.302)
(25.526)
(18.655)
(19.257)
(6.176.630)

2.725.767

826.174

As notas explicativas fazem parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020.

FABIO DE ARAUJO MOURA
CONTADOR CRC RJ 084383/O9
CPF: 012.126.667-20
RG. 09302552-6

INSTITUTO CONEXÕES
CARINA MENDONÇA PIMENTA
DIRETORA EXECUTIVA
CPF: 287.992.228-33
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INSTITUTO CONEXÕES SUSTENTÁVEIS
CNPJ 10.980.503/0001-24
Demonstração do Resultado Abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores Expressos em Reais)

2020

Superávit do Exercício

2.725.767

Outros Resultados Abrangentes

-

Total do Resultado Abrangente do Exercício

2.725.767

2019

826.174
-

826.174

As notas explicativas fazem parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020.

FABIO DE ARAUJO MOURA
CONTADOR CRC RJ 084383/O9
CPF: 012.126.667-20
RG. 09302552-6

INSTITUTO CONEXÕES SUSTENTÁVEIS
CARINA MENDONÇA PIMENTA
DIRETORA EXECUTIVA
CPF: 287.992.228-33
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INSTITUTO CONEXÕES SUSTENTÁVEIS
CNPJ 10.980.503/0001-24
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores Expressos em Reais)

Patrimônio
Social

Superávit/Déficit
Acumulados

Saldo em 31 de Dezembro de 2018

Patrimônio
Líquido

(79.463)

(79.463)

(79.463)

79.463

-

-

826.174

826.174

Saldo em 31 de Dezembro de 2019

(79.463)

826.174

746.711

Incorporação do Resultado de 2019

826.174

(826.174)

Incorporação dos Resultados
Superávit do Exercício

Superávit do Exercício

-

Saldo em 31 de Dezembro de 2020

746.711

-

2.725.767

2.725.767

2.725.767

3.472.478

As notas explicativas fazem parte integrante das Demonstrações Financeiras.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020.

FABIO DE ARAUJO MOURA
CONTADOR CRC RJ 084383/O9
CPF: 012.126.667-20
RG. 09302552-6

INSTITUTO CONEXÕES
CARINA MENDONÇA PIMENTA
DIRETORA EXECUTIVA
CPF: 287.992.228-33
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Instituto Conexões Sustentáveis
Rua Angelo Custódio, nº 728 - Estação 213
Cidade Velha - Belém - PA
Cep. 66.020-710
tel +55 21 3546-5432
gestaoconexsus@conexsus.org
www.conexsus.org

INSTITUTO CONEXÕES SUSTENTÁVEIS
CNPJ 10.980.503/0001-24
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores Expressos em Reais)
2020
2.725.767
13.032
(80.366)
2.658.433

2019
826.174
11.685
837.859

(1.907.572)
(115.371)
(115.964)

1.437.112
(494.250)
14.022

Variação nos Passivos Circulantes
Aumento/(Redução) de Fornecedores
Aumento/(Redução) de Obrigações Trabalhistas e Tributárias
Aumento/(Redução) de Outras Obrigações

78.570
21.828
245.646

55.983
4.194
-

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

865.571

1.854.921

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de imobilizado
Aquisição de Intangível
Empréstimos Concedidos a Terceiros
Integralização de Capital em Investida
Caixa líquido gerado (consumido) - pelas atividades de investimento

(175.900)
(1.559.250)
(4.140.560)
(5.875.710)

(21.226)
(2.209)
(23.435)

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Projetos a Realizar
Caixa líquido gerado (consumido) - pelas atividades de investimento

8.748.793
8.748.793

(686.288)
(686.288)

Aumento líquido de Caixa e equivalente de Caixa

3.738.654

1.145.199

Caixa e Equivalentes no início do período
Caixa e Equivalentes no final do período

3.724.382
7.463.036

2.579.184
3.724.382

Variação ocorrida no exercício

3.738.654

1.145.199

Superávit do Exercício
Depreciação e amortização
Equivalência Patrimonial
Resultado do Período Ajustado
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Variação nos Ativos Circulantes
(Aumento)/Redução do Contas e Receber e Fundo de Apoio a Receber
(Aumento)/Redução de Recursos Repassados a Terceiros
(Aumento)/Redução de Outros Ativos

As notas explicativas fazem parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020.

FABIO DE ARAUJO MOURA
CONTADOR CRC RJ 084383/O9
CPF: 012.126.667-20
RG. 09302552-6

INSTITUTO CONEXÕES SUSTENTÁVEIS
CARINA MENDONÇA PIMENTA
DIRETORA EXECUTIVA
CPF: 287.992.228-34
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INSTITUTO CONEXÕES SUSTENTÁVEIS
CNPJ – 10.980.503/0001-24
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Exercício findo em 31 de dezembro de 2020
NOTA 01 – OBJETIVOS SOCIAIS
O Instituto Conexões Sustentáveis, conhecido como CONEXSUS, é uma pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos, com duração por tempo indeterminado, constituído em 13
de maio de 2011, que visa acelerar a transição para a economia de baixo carbono e fortalecer a
resiliência territorial, a partir do desenvolvimento de negócios sustentáveis no Brasil e em
países prioritários da agenda climática global. Nós trabalhamos com o desenvolvimento de um
sistema de financiamento híbrido para cadeias produtivas sustentáveis e a estruturação de
modelos produtivos de baixo carbono, baseados em comunidades e no engajamento de
múltiplos atores da sociedade civil, setor privado, academia e governos. A CONEXSUS tem
escritórios em Belém (PA), Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR) e associados nos
EUA e na Europa.
Para atender a sua missão, apoia financeiramente ou com serviços, as seguintes atividades:
✓
Impulsionar o ecossistema de negócios sustentáveis no Brasil com soluções
customizadas para novos arranjos de comercialização.
✓

Criação de novos instrumentos financeiros e cadeias produtivas mais sustentáveis.

✓
Contribuir para o desenvolvimento socioambiental no Brasil, com a transição para a
economia de baixo carbono e o fortalecimento da resiliência territorial.
✓
Desenvolver organizações e negócios comunitários sustentáveis mais estruturados e
rentáveis no Brasil.
✓

Compor novos arranjos de comercialização e acesso a mercados para estes negócios.

✓

Ampliar o acesso ao crédito e a outros instrumentos financeiros adequados a este perfil.

✓
Buscar organizações e negócios comunitários em todo o Brasil, como associações e
cooperativas, cujo perfil é que atuem em cadeias da alimentação saudável e sustentável; da
agroflorestal sustentável; da “sociobiodiversidade” e extrativismo; da pesca artesanal
sustentável e do manejo florestal comunitário.
✓

Busca mais ativa na Amazônia e em áreas protegidas de uso sustentável.

✓
Apoio à criação de novas formas de governança e gestão pública e privada, voltadas ao
desenvolvimento sustentável.
✓
Apoio a criação de uma infraestrutura física e institucional que possibilite
compatibilizar o crescimento econômico com o desenvolvimento sustentável no Brasil.
12
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Instituto Conexões Sustentáveis
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Marco – Belém – PA CEP: 66.093-605
Tel.: + 55 21 3546-5432
gestaoconexsus@conexsus.org
www.conexsus.org

✓
Estímulo a parceria, ao diálogo local e a solidariedade entre os diferentes segmentos
sociais, participando junto a outras entidades de atividades que visem a interesses comuns.
✓
Contratação de pessoas e serviços, podendo firmar convênios, acordos, contratos,
termos de cooperação, troca de informações, adesões, realizar ou apoiar projetos, programas,
pesquisas e parcerias de qualquer natureza com organismos ou entidades públicas ou privadas,
nacionais e internacionais.
✓
Prestação de serviços, ligados aos seus objetivos institucionais, visando sua auto
sustentabilidade, observando sempre as diretrizes de seu Estatuto.
✓
Desenvolvimento de quaisquer outras atividades lícitas que se coadunem com a sua
missão institucional.
Por ser sem fins lucrativos, o Instituto Conexões Sustentáveis é imune de imposto de renda e
contribuição social, conforme disposto na Constituição Federal Brasileira.
A pandemia do Coronavirus (COVID-19) impactou consideravelmente nas operações da
Conexsus. Por conta desta pandemia, tivemos redução nas despesas operacionais, pois fomos
obrigados a cancelar todas as viagens de campo aos projetos; redução total das atividades em
Seminários e Eventos substituídos por atividades remotas e, consequentemente, redução nas
despesas de hospedagens, viagens, alimentação e transporte.
Ainda sob o efeito da COVID-19, o trabalho de consultoria e assessoria técnica em campo,
também foi reduzido, voltando gradativamente ao final do exercício de 2020.
Embora estejamos ainda vivendo em situação crítica em nosso país, por conta da pandemia do
Novo Coronavírus (COVID-19), ressaltamos que não houve nenhum impacto de redução em
nosso cronograma de atividades dos projetos em andamento no exercício que se encerra.
NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Na elaboração das demonstrações financeiras de 2020, além da observância à Lei nº 6.4040/76
e suas alterações, a Entidade declara, de forma explícita e sem reservas, que em todas as
circunstâncias, a representação apropriada é obtida pela conformidade com as normas,
interpretações e comunicados técnicos do Conselho Federal de Contabilidade – CFC;
relacionados a seguir:
i.

Resolução CFC n.º 1.330/11 – aprova a ITG 2000 – Escrituração Contábil;

ii.

Resolução CFC n.º 1.374/11 e suas alterações – aprova a Estrutura Conceitual para
Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro;

iii.

Resolução CFC n.º 1.185/09 e suas alterações – aprova NBC TG 26 – Apresentação
das Demonstrações Contábeis;

13

[Digite aqui]

iv.

Instituto Conexões Sustentáveis
Av. Rômulo Maiorana, 2093 - Sala 02
Marco – Belém – PA CEP: 66.093-605
Tel.: + 55 21 3546-5432
gestaoconexsus@conexsus.org
www.conexsus.org

Resolução CFC n.º 1.409/12 e suas alterações – aprova a ITG 2002 – Entidades sem
Finalidade de Lucro;

v.

Resolução CFC n.º 1.255/09 e suas alterações – aprova NBC TG 1000 – Contabilidade
para Pequenas e Médias Empresas;

vi.

Demais NBC TGs completas, quando aplicáveis.

2.1 Base de elaboração
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, o qual geralmente
é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos.
2.2 Continuidade das operações
A Administração da Entidade avalia, com base em seus atuais planos operacionais, que o saldo
e a geração de caixa operacional, somada à possibilidade de captação de recursos de terceiros,
suportam uma eventual necessidade de recursos.
A Administração revisa sua habilidade de liquidar os seus passivos, bem como monitora
tempestivamente o prazo médio dos valores a receber, dos pagamentos a fornecedores e a
administração dos recursos correspondentes aos projetos a realizar, tomando as ações
necessárias para mantê-los em níveis considerados adequados à gestão financeira.
2.3 Aprovação das demonstrações financeiras
Em 05 de abril de 2021, a Administração da Empresa autorizou a elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2020.
NOTA 03 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a.

Caixa e Equivalentes de Caixa

Conforme determina a Resolução do CFC Nº 1.296/2010 (NBC –TG 03) – Demonstração do
Fluxo de Caixa e Resolução do CFC Nº 1.376/2011 (NBC TG 26) – Apresentação
Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em
caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas
características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que
estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor;
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b. Estimativas contábeis
As demonstrações financeiras incluem estimativas e premissas, como a mensuração de
provisões para perdas sobre créditos, estimativas do valor justo de determinados ativos e
passivos, provisões para passivos contingentes, estimativas da vida útil de determinados ativos
e outras similares. Os resultados efetivos podem ser diferentes dessas estimativas e premissas.
c. Aplicações Financeiras
As aplicações estão demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos líquidos de imposto de
renda retido na fonte – IRRF auferidos até 31 de dezembro de 2020, seguindo a apropriação
pró-rata das taxas contratadas.
d. Outros ativos e passivos
Ativo: Reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros
sejam gerados em favor da Entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.
Passivo: Reconhecido no balanço quando a Entidade possui obrigação legal ou constituída
como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja
requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as melhores
estimativas do risco envolvido.
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando é provável que sua realização
ou liquidação ocorra nos próximos doze meses e como não circulante quando a liquidação
estiver programada para prazo superior a este.
e. Apuração das Receitas e Despesas
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência
do exercício, além de considerar os rendimentos e os encargos de acordo com os índices e taxas
oficiais sobre os ativos e passivos, quando aplicável.
g. Investimentos
Representado pela participação na Controlada CX Investimentos, cujo investimento em
patrimônio é reconhecido, inicialmente, pelo preço da transação (incluindo os custos da
transação), e é ajustado subsequentemente para refletir a participação do investidor no
h. Imobilizado
A Entidade reconhece o custo do ativo imobilizado apenas se: (a) for provável que futuros
benefícios econômicos associados ao item fluirão para a entidade; e (b) o custo do item puder
ser mensurado de maneira confiável.
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A Entidade registra a alocação do valor depreciável de ativo em base sistemática ao longo da
sua vida útil.
i. Projetos a Realizar
Este grupo de conta tem como objetivo controlar os recursos que recebemos dos Financiadores
à partir do Termo de Cooperação Técnica e de Assistência Financeira, entre as partes,
Financiadores e Conexsus para apoio aos projetos. Quando de seu registro, contabilizamos no
Ativo a débito de Fundo de Apoio a receber – Financiador A e crédito da conta do Passivo,
Fundo de Apoio a Projetos – Financiador A.
A partir da execução orçamentária do projeto apoiado pelo Financiador, no final de cada
fechamento mensal da contabilidade, apuramos as despesas executadas no período e o valor
apurado, debitamos a conta do Passivo, Fundo de Apoio a Projetos – Financiador A e
creditamos a conta de Receita de Doação.
j. Prestação de Contas de Projetos
Este item é parte integrante de várias parcerias que a Conexsus mantém com alguns
Financiadores, nos contratos assinados há uma cláusula, onde a Conexsus deve prestar contas
de todo o recurso executado no projeto apoiado por aquele Financiador, conforme orçamento
aprovado entre as partes.
O período de prestação de contas, varia para cada Financiador, trimestral, semestral ou até
mesmo anual, quando o período está para vencer, emitimos um relatório do sistema financeiro
e apuramos todas as despesas executadas no período para aquele respectivo projeto, conforme
layout fornecido pelo Financiador, geramos a prestação de contas.
k. Obrigações Tributárias
Formado por Imposto de Renda, PIS, COFINS e Contribuição Social retidos de terceiros.
Conforme o artigo 13 da Medida Provisória (MP) nº 2158-35 de 2001, as entidades sem fins
lucrativos que tenham empregados, tal como definidos pela Legislação Trabalhista,
contribuirão para o PIS com uma quota fixa de 1% incidente sobre a folha de pagamento
mensal. Tais entidades são isentas de PIS sobre receitas nos termos do §1º, do artigo 14 da MP
nº 2158-35/01, desde que preencham os requisitos previstos no artigo 12 da Lei nº 9532/97.
No que diz respeito à COFINS, o inciso X, do artigo 14 da MP nº 2158-35 de 2001 determina
a não incidência sobre as receitas das instituições sem fins lucrativos. Também nesse caso, o
gozo da isenção depende do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 12 da Lei nº
9532/97.
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Adicionalmente, nos termos do inciso III e do § 1º do artigo 14 da Medida Provisória (MP) nº
2158-35 de 2001, estão isentas de PIS e COFINS as receitas dos serviços prestados à pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de
divisas.
A Entidade atende aos requisitos legais e está isenta das obrigações tributárias acima indicadas.
l. Provisão para Contingências
Passivo contingente é:
(a) uma obrigação possível que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada
apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob
controle da entidade; ou
(b) uma obrigação presente que resulta de eventos passados, mas que não é reconhecida porque:
(i) não é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos seja
exigida para liquidar a obrigação; ou (ii) o valor da obrigação não pode ser mensurado com
suficiente confiabilidade
m. Valores a receber de Financiadores
Os valores consignados nesta conta contábil correspondem a valores a receber de apoiadores,
parceiros, para fins de custeio dos projetos objetos da atividade fim da Entidade. São
registrados de acordo com nosso controle interno, e obedecendo ao pactuado nos termos de
parceria e/ou convênios.
n. Perdas Estimadas de Crédito de Liquidação Duvidosa (PECLD):
Esta provisão não foi constituída, visto que ainda não há estimativa de perda de recebimentos,
face os valores a receber pactuados com os Parceiros (Cooperativas) estão em andamento, ou
seja, os valores a receber ainda estão de acordo com os prazos acertados em contrato, conforme
as cédulas de crédito.
NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Descrição
Caixa
Bancos Conta Movimento
Aplicações Financeiras
Total

2020
6
19.535
7.443.495
7.463.037

2019
93
43.962
3.680.327
3.724.382
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Aplicações de Liquidez Imediata:
As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos
rendimentos pró-rata até a data do balanço. O saldo de aplicações financeiras é referente a
CDB, Fundos de Investimento e Contamax emitidas pelo Banco Santander S/A, que são
remuneradas em média, a 80% da taxa DI. O valor contábil dessas aplicações se aproxima ao
seu valor de mercado.

NOTA 05 - FUNDO DE APOIO A RECEBER
Quanto ao aumento das operações em 2020, está vinculado diretamente à captação de recursos
e aumento consequentemente dos projetos por Financiador. Saímos de uma quantidade de
projetos em 2019 na ordem de 16 para 19 projetos em 2020, embora o número transpareça
pequeno, os projetos foram expressivos, além da renovação de outros projetos já existentes.
Enumeramos abaixo, algumas características principais dos projetos executados em 2020 pela
Conexsus em parceria com seus Financiadores:
•

Financiador IGPA com o projeto Plano de Resposta Socioambiental, captou R$ 8,8
milhões de investimento privado para mitigar os efeitos econômicos da COVID-19,
visando principalmente negócios comunitários;

•

Plano de fortalecimento financeiro e empresarial durante a Pandemia do Novo
Coronavirus – COVID-19, projeto apoiado pelo Financiador Fundo Vale:
o Fortalecimento da gestão financeira das organizações econômicas
o Conexões com alternativas de comercialização
o Ativação de Redes para troca de experiência entre organizações econômicas
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Financiador USAID, ampliando oportunidades de mercado para negócios comunitários
familiar, povos e comunidades tradicionais em Mato Grosso:
o Consolidação e diversificação de mercados: promoção e organização de cadeias
produtivas da sociobiodiversidade da fruticultura e da pecuária leiteira.
o Atingir ao menos 5 cooperativas ou associações no acesso ao crédito
emergencial durante a crise e na organização de sua gestão financeira.
o Ter ao menos 15 negócios comunitários habilitados para ampliar suas conexões
com o mercado.

•

Financiador Humanize, Plano de resposta orientado às organizações econômicas rurais
e florestais no Brasil:
o Salvaguardar e mitigar os impactos econômicos na saúde financeira dos
negócios comunitários e sua base de produtores.
o Assessoria em gestão financeira intensificada com foco na gestão transparente.
o Núcleo de Mentoria para acompanhamento dos negócios comunitários.
o Assessoria jurídicas, contábeis ad hoc.

•

Financiador Good Energies, projeto que tem como objetivo da Conexsus, promover e
acelerar um ecossistema de negócios sustentáveis no Brasil, especialmente na
Amazônia, promovendo inovação e soluções escaláveis ao estruturar veículos
financeiros novos e apropriados que podem gerar maior impacto ambiental.
Para isso, a Conexsus atua como um centro para organizações comunitárias sustentáveis
e empresas de impacto, melhorando seus modelos de negócios e facilitando suas
transações e conexões com investidores, visitantes e outras organizações.
A Good Energies tem sido um parceiro crucial que investiu na missão da Conexsus
desde o início. O seu financiamento semente permitiu-nos lançar a plataforma em 2017.
A parceria continua forte pois financia a expansão das nossas ações. Ao criar um canal
de negócios baseados na comunidade viáveis e sustentáveis que garantem meios de
subsistência alternativos para os povos da Amazônia, a Conexsus desempenha um papel
importante na transição para uma economia inclusiva e de baixo carbono no Brasil.

•

Financiador CLUA, parceria com a Conexsus para acelerar e estruturar um ecossistema
de impacto que ajude a mudar a realidade dos negócios de base comunitária.
o Contribuir de forma inclusiva para o aumento da renda rural de base comunitária
e fortalecer a conservação dos ecossistemas naturais.
o Entendemos que por meio de uma rede de parcerias e de instrumentos
inovadores que fomentam a conexão entre as associações/ cooperativas que
produzem com mercados mais formalizados usando diversas possibilidades de
fontes de financiamento.
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o A CLUA tem sido um parceiro fundamental para exercer tais atividades, que
em parceria com a Conexsus, cria desafios para gerar e desenvolver negócios
com cooperativas e associações por meio de jornadas de modelagem e
aceleração, além de uma plataforma de inovação nutrida por fundos híbridos,
para escalar novos negócios que possam impactar esse ecossistema em suas
principais lacunas.
Descrição
Fundo de Apoio a Receber – Instituto GPA
Fundo de Apoio a Receber – Fundo Vale
Fundo de Apoio a Receber – USAID
Fundo de Apoio a Receber – FUNBIO
Fundo de Apoio a Receber- Humanize
Total

Títulos a Receber – Natura Cosméticos

2020
1.056.550
909.563
849.722
20.000

2019
100.000
688.855
250.000

2.835.835

1.038.855

295.760

185.169

NOTA 06 – RECURSOS REPASSADOS A PARCEIROS
Nosso objetivo é contribuir para a sustentabilidade dos negócios comunitários, ofertando
créditos adequados ao contexto das associações e cooperativas, e apoiando a criação de
capacidades de gestão administrativa e financeira para superar os desafios da crise,
fortalecendo seu negócio e seus associados.
Com isso, esperamos também que a organização econômica crie as condições para acesso ao
crédito rural por meio da Política Nacional de Crédito para Agricultura Familiar (Pronaf), que
oferece condições mais favoráveis para a melhoria da saúde financeira das organizações e de
seus produtores. Sabemos que não é fácil, e é exatamente por isso que nossa assessoria
financeira apoia as ações necessárias para que o crédito seja uma realidade para um número
cada vez maior de organizações econômicas.
Como resultado, esperamos criar uma cultura de gestão econômica do negócio comunitário,
que possibilita reorganizar sua estrutura produtiva e, principalmente, diversificar sua estratégia
comercial, trazendo mais perenidade às organizações e melhores resultados em geração de
renda para seus associados.
Cada financiamento da linha compreende um pacote integrado formado pelo acesso a crédito
e assessoria à gestão administrativa-financeira durante o período de vigência do financiamento.
O avanço da organização a habilita a acessar benefícios complementares que ampliam sua
sustentabilidade.
O saldo do Exercício de 2020, refere-se aos demais recursos repassados nesse exercício, cujos
valores foram parcialmente devolvidos pelas empresas parceiras conforme quadro abaixo:
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Saldo
Anterior
326.250
60.000
30.000
60.000
18.000
494.250

Recursos Repassados a Parceiros
Parceiro – Coopcerrado
Parceiro – Original Trade
Parceiro – Cooperativa do IPÊ
Parceiro – Pancs do Brasil
Parceiro – Coop Camponesa ES
Parceiro - Camppax
Parceiro - Amoreri
Total de Recursos Repassados

Repasse

Devolução

74.882
80.000
90.000
244.882

26.250
30.000
7.500
18.000
47.760
129.510

Saldo
300.000
134.882
52.500
32.240
90.000
609.621

NOTA 07 – OUTROS ATIVOS CIRCULANTES
Este grupo é composto, basicamente por adiantamentos de viagem, adiantamentos de despesas,
adiantamentos a terceiros e prêmios de seguros.
Descrição
Adiantamentos a Fornecedores
Adiantamentos para Despesas
Adiantamentos – Cartão Alelo
Cofins a Recuperar
INSS a Recuperar
PCC a Recupera (Cod 5952)
Adto. Fundo de Apoio a Projetos - UNICAFES (GE - 2016)
Despesas Antecipadas
Total

2020
9.867
14.980
989
45.116
762
100.000
3.516
175.230

2019
528
9.554
989
45.116
3.078
59.266

A parceria com a UNICAFES (União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar e
Economia Solidária) visa fortalecer processos de intercooperação entre a Conexsus e
UNICAFES, qualificando canais de relação com as UNICAFES Estaduais e desenvolvendo
iniciativas para ampliar a qualidade das atividades desenvolvidas e a interlocução com as
unidades Estaduais e Cooperativas vinculadas ao Sistema UNICAFES.
Construir de forma conjunta, campanhas de captação de fundos para acesso ao crédito,
assessoramento e fomento as Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária das
diversas regiões do Brasil.
NOTA 08 – IMOBILIZADO
Quadro demonstrativo do Ativo Imobilizado.
Ativo Imobilizado
Equipamentos de Informática
Móveis e Utensílios
Máquinas e Equipamentos
Benfeitorias em Propriedades de Terceiros
Total de Recursos Repassados

Saldo
Anterior
31.12.2019
15.917
9.177
4.726
11.850
41.671

Depreciação

Aquisição
2020

2020
-

3.925
2.189
1.289
3.160
10.563

Saldo
31.12.2020
11.992
6.988
3.437
8.690
31.107
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NOTA 9- INTANGÍVEL
Intangível
Software
Total de Recursos Repassados

Saldo
Anterior
31.12.2019
9.028
9.028

Aquisição
2020
176.241

Amortização 2020
2.809

176.241

2.809

Saldo
31.12.2020
182.461
182.461

O aumento do Grupo do Intangível no exercício de 2020, deve-se a aquisição do novo sistema
de gestão empresarial, o Protheus, da produtora TOTVS S/A, em função das necessidades
gerenciais, controle e planejamento orçamentário de projetos, além de novos desafios
desenvolvidos pela Conexsus no exercício de 2020, cujo sistema anterior já não correspondia
às necessidades atuais.
NOTA 10 – INVESTIMENTO
Corresponde a participação de 100% na investida CX Investimentos.
A CX Investimentos Socioambientais Ltda. é uma sociedade limitada unipessoal, formada pelo
Instituto Conexões Sustentáveis, constituída em 01/04/2020, com capital social subscrito de
R$ 200.000, tendo, como persecução empresarial, basicamente, dois grandes blocos de
atividades: (i) gestora (holding) de bens móveis e imóveis, como também participações sociais
e (ii) prestadora de serviços de auxílio a temas relacionados à gestão empresarial e financeira.
A constituição da CX Investimentos teve como objetivo a criação de um braço com
características e afinidade com as atividades necessárias ao alcance dos objetos almejados com
os projetos e demandas apresentadas ao Instituto, contudo, de difícil operação em uma entidade
sem fins lucrativos.
Com o advento da pandemia do Covid-19, aumentou a demanda das atividades de apoio e
assessoria às cooperativas, associações e beneficiários, a necessidade de concessão de
empréstimos de capital, não mais apenas para permitir operações de captação de novos
créditos, como também de subsistência, em vista da crise ocorrida. Consequentemente a CX
Investimentos viu-se obrigada a incluir de modo mais intenso e volumoso nas suas operações
de apoio e assessoria, a concessão de capital por empréstimo.
Sabe-se que a atividade típica de “coleta, intermediação ou aplicação de recurso financeiros
próprios ou de terceiros”, é indicada, de acordo com Art. 17 da Lei 4.595/64, que regula no
sistema financeiro nacional, como, se assim estiverem esses elementos caracterizados,
necessária a aprovação e credenciamento (autorização) junto ao Banco Central do Brasil, como
instituição financeira, para operar. Logo, se assim estiverem identificados os elementos listados
em lei, a obrigação de autorização junto ao Banco Central deve ser cumprida, sob pena de ser
considerada empresa operando fora da regulação e, em vista disso, ser objeto de processo
administrativo, de acordo com a Lei 13.506/2017, culminado, inclusive, com risco de recair
aos seus gestores a responsabilidade penal fixada no Art. 16, da Lei 7.492/1986.
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Dessa forma, há necessidade de se buscar a regularização
plena da atividade, sem que, contudo, ignore eventual
possibilidade de se compreender técnica e juridicamente o
ocorrido, em sua intenção e elementos, como não caracterizadores da alegada regularidade.

Tendo em vista essa condição, a CX Investimentos, apoiada pelo Instituto Conexsus, passou a
buscar alternativas de ajustar tais operações, especialmente aquelas de crédito, para que
venham a ser atendidas por instituições financeiras e atividades afins, como fundos de
investimento em direitos creditórios (FIDC). Nesse sentido, há tratativas bastante avançadas
com instituições financeiras para operação em parceria e assim, quando identificada a
necessidade de capital para que se atenda a finalidade de auxiliar entidades com limitação de
gestão e operabilidade, serão trazidas tais instituições financeiras com alinhamento de
requisitos e ajuste de procedimento para fornecimento do capital necessário à concretização do
objetivo de viabilização das entidades.
NOTA 11 – MÚTUO COM PARTES RELACIONADAS
Corresponde ao contrato de mútuo firmado com a CX Investimentos no montante de R$
1.559.250,00 (Um Milhão Quinhentos e Cinquenta e Nove mil e Duzentos e Cinquenta reais),
com vencimento em 23 de dezembro de 2022, sem incidência de juros.
NOTA 12 – FORNECEDORES
Corresponde aos valores a pagar aos fornecedores de serviços ou compras que terão
vencimentos a partir do exercício posterior.
Descrição
12 DE JUNHO PARTICIPACOES LTDA
ALAN R DE M RIGOLO
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA
ATOM TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA-ME
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
JORGE ALVES ATHAYDE
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
TELEFÔNICA BRASIL S/A
TOTVS S/A
Total

2020

2019

10.541

1.200
7.500
931
46.497
463

-

3.469

5.286
43

3.078
42

125.881
141.751

63.181
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NOTA 13 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS
Representa o saldo de obrigações fiscais empregatícias e tributárias:

Descrição
Salários a Pagar
FGTS a Recolher
INSS a Recolher
Provisão de FGTS S/ FÉRIAS
Provisão de INSS S/ FÉRIAS
Provisão de FÉRIAS

IRRF – Pessoa Jurídica a Recolher
IRRF – FOPA a Recolher – 0561
PCC – PIS/COFINS/CSLL a Recolher – 5952
ISSQN a Recolher
PIS – FOPA a Recolher
COFINS s/Receita Financeira
INSS Terceiros - PF
COFINS s/Prestação de Serviços

Total

2020

2019

906
5.570
639
2.117
2.782
12.014

3.605
433
5.072
9.109

2.892
773
6.067
384
143
255
10.073
20.587

750
23
54
836
1.664

32.601

10.773

NOTA 14 – PROJETOS A REALIZAR
Esta rubrica representa recursos oriundos de seus Financiadores para garantir a execução dos
projetos de acelerar a transição para a economia de baixo carbono e fortalecer a resiliência
territorial, a partir do desenvolvimento de negócios sustentáveis no Brasil e em países
prioritários da agenda climática global.
Em cada projeto, é acordado com o Financiador um valor referente ao Overhead da empresa,
parcela do valor recebido para o projeto, com o objetivo de fazer frente aos custos da
administração, tal valor, depende do projeto e do contrato firmado com o Financiador.
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Descrição

2019

2020

Financiador – INSTITUTO GPA

-

52.952

Financiador – GOOD ENERGIES

4.688.312

2.807.382

Financiador – CLUA

2.329.152

314.510

Financiador – FUNDAÇÃO MOORE

560.779

640.764

Financiador – FUNDO VALE

979.994

122.069

Financiador – HUMANIZE

296.592

309.214

Financiador – USFS – US FOREST SERVICE

-

46.034

Financiador – INSTITUTO DE CIDADANIA

15.142

40.000

152.024

-

53.194

-

455.676

-

2.450.440

-

1.499.444
-

30.557

-

368.475

13.480.750

4.731.957

Financiador - FUNDAÇÃO ARYMAX
Financiador - INSTITUTO ARAPYAÚ DE EDUCAÇÃO
Financiador - B3 SOCIAL
Financiador - SITAWI / USAID
Financiador - FUNBIO
SEMAD – Secretaria de Meio Ambiente – GO
Fundo de Projetos Especiais
Total de Recursos Repassados

-

NOTA 15 – FUNDO DE RESERVA INSTITUCIONAL
Recursos destinados a cobrir gastos emergenciais e/ou gastos relacionados ao desenvolvimento
institucional da Conexsus. A Conexsus destinará recursos para a constituição de um fundo de
reserva a ser utilizado em situações excepcionais, mediante deliberação da Diretoria.
NOTA 16 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO
O patrimônio líquido compreende o Patrimônio Social constituído pelos resultados acumulados
da Entidade. Os valores dos superávits ou déficits devem ser incorporados ao Patrimônio
Social. O superávit, ou parte de que tenha restrição para aplicação, será reconhecido em conta
específica do Patrimônio Líquido.
NOTA 17 – RECEITAS DE PROJETOS
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida dos financiadores, a Good
Energies; ADERJUR – Associação de Desenvolvimento Rural de Juruena; IGPA – Instituto
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GPA de Desenvolvimento Humano; GIZ – Agência Alemã de Cooperação Internacional; IPÊ
– Instituto de Pesquisas Ecológicas; CLUA – Climate and Land Use Alliance; MOORE –
Gordon and Betty Moore Foundation; FUNDO VALE – Associação Vale para o
Desenvolvimento Sustentável; HUMANIZE – Instituto da Humanidade; USFS – US Forest
Service International Programs , cuja as receitas de doações foram aplicadas exclusivamente
em apoio a projetos, bem como para o custeio administrativo, no curso normal das atividades
da CONEXSUS.
A CONEXSUS reconhece a receita quando: (a) o valor da receita pode ser mensurado com
segurança; (b) é provável que benefícios econômicos futuros fluam para a CONEXSUS e (c)
quando critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades da
CONEXSUS, conforme descrição a seguir.
Descrição
Financiador – ADERJUR

2020

2019
-

3.554

245.512

284.663

-

307.090

3.174.814
-

1.415.743

Financiador – CLUA

683.958

560.431

Financiador – FUNDAÇÃO MOORE

201.520

1.748.661

Financiador – FUNDO VALE

646.075

1.877.931

Financiador – HUMANIZE

235.553

190.786

47.487

9.104

244.456
103.874

-

Financiador – INSTITUTO GPA
Financiador – GIZ DO BRASIL
Financiador – GOOD ENERGIES
Financiador – IPÊ

Financiador – USFS – US FOREST SERVICE
Financiador - FUNDAÇÃO ARYMAX
Financiador - FUNDAÇÃO ARAPYAU
Financiador - Instituo de Cidadania
Financiador - B3 SOCIAL
Financiador - USAID
Receita de Projetos - Cooperativas
Total de Receita de Doações

24.858
1.080.324
148.310
341.382
7.178.122

292.566

6.690.529

As Receitas de Doações, são reconhecidas somente quando da execução da despesa no período
mensal de fechamento, ou quando o projeto está sendo finalizado.
NOTA 18 – RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
A prestação de serviços exercidos pela Conexsus, tem sua vinculação com o contrato assinado
com o Financiador do Projeto, vários serviços são prestados pela Entidade, como: suporte a
processos de incubação de cooperativas de produtos e reestruturação de governança e projeto
de empreendedorismo Territorial da Amazônia.
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NOTA 19 – DO RESULTADO DO PERÍODO
O Superávit do Período de 2020 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com
as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC n° 1.409/2012 que aprovou a ITG 2002 –
Entidade Sem Finalidade de Lucro.
NOTA 20 – APLICAÇÕES DE RECURSOS
A Entidade aplicou todos os seus recursos em suas finalidades institucionais, em conformidade
com seu Estatuto Social demonstrado pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

NOTA 21 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)
A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC
nº 1.296/2010 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa. O Método na
elaboração do Fluxo de Caixa que a Entidade optou foi o INDIRETO.
NOTA 22 – COBERTURA DE SEGUROS (Não auditado)
Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a Entidade efetua contratação de
seguros em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim,
atendendo principalmente o Princípio Contábil da Continuidade.
Os valores segurados são definidos pelos Administradores da Entidade em função do valor de
mercado ou do valor do bem novo, conforme o caso, e estão definidas na Apólice
0118.91.22.585-0, com Apólice de Endosso 2.548-0, Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.
NOTA 23 – IMUNIDADE E ISENÇÃO TRIBUTÁRIA
A Entidade é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI alínea “C” e seu
parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7° da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.
a)

Característica da imunidade

A Entidade é uma instituição social sem fins lucrativos e econômicos, previsto no artigo 9o.
do CTN, e por isso imune, no qual usufrui das seguintes características:

1. a Entidade é regida pela Constituição Federal;
2. a imunidade não pode ser revogada, nem mesmo por emenda constitucional;
3. não há o fato gerador (nascimento da obrigação tributária);
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4. não há o direito (Governo) de instituir, nem cobrar tributo.

b)

Requisitos para imunidade tributária

A única Lei Complementar que traz requisitos para o gozo da imunidade tributária é o Código
Tributário Nacional (CTN). O artigo 14 do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos
para o gozo da imunidade tributária, esses estão previstos no Estatuto Social da Entidade e seu
cumprimento (operacionalização) pode ser comprovado pela sua escrituração contábil
(Demonstrações Contábeis, Diário e Razão), no qual transcrevemos:
a) não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título
(art. 12 do Estatuto Social);
b) aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais (art. 5º do Estatuto Social);
c)

mantêm a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades
capazes de assegurar sua exatidão (art. 40 do Estatuto Social).

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020

FÁBIO DE ARAUJO MOURA
CONTADOR CRC RJ 084383/O9
CPF.: 012.126.667-20
RG. 09302552-6

CARINA MENDONÇA PIMENTA
DIRETORA EXECUTIVA
CPF: 287.992.228-33
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