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Relatório dos auditores independentes sobre as
Demonstrações Contábeis
Aos Administradores da
REDEH - REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
Rio de Janeiro – RJ

Examinamos as demonstrações contábeis da REDEH - Rede de Desenvolvimento
Humano, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e
as respectivas demonstrações do superávit, das mutações do patrimônio líquido e
dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das
principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações Contábeis
A Administração da REDEH é responsável pela elaboração e adequada
apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, constituídas, no caso da REDEH, pelo
Pronunciamento Técnico CPC-PME, aplicável às pequenas e médias empresas,
emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, pelas NBC TG 07 e
ITG 2002, ambas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e pela Lei 12.101,
de 27 de novembro de 2009, alterada pela Lei 12.868, de 15 de outubro de 2014,
que dispõe sobre a certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social,
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.
Responsabilidade dos Auditores Independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre as demonstrações
contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de
exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com
o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão
livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção
de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas
demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem de
julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas
demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro.
Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes
para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da
Companhia para planejar os procedimentos de auditoria sobre a eficácia desses
controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da
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adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das
demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião com ressalva.
Base para opinião com ressalva
Conforme mencionado na nota explicativa nº 5, a Entidade por possuir a
Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social – CEBAS que
concede, entre outros, o direito à isenção de contribuições para a seguridade
social, contabilizou no seu ativo não circulante o montante de R$ 486.373 referente
aos valores de INSS pagos durante o exercício de 2014. Porém, tendo em vista
que a Entidade não deu entrada no pedido de restituição desses valores, em
atendimento as práticas contábeis adotadas no Brasil, esses valores não devem
ser contabilizados, exceto se for praticamente certo que ocorrerá entrada de
benefícios econômicos. Como consequência, o ativo em 31 de dezembro de 2014
está superavaliado neste montante.
A Entidade não revisou a vida útil de seus ativos tangíveis, conforme requerido
pelas práticas contábeis adotadas no Brasil, e decidiu por manter a depreciação de
seus ativos utilizando as taxas de depreciação sugeridas pela legislação fiscal
vigente. Não foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente sobre
a depreciação do exercício caso a revisão da vida útil tivesse sido realizada.
Consequentemente não foi possível determinar os impactos desta revisão no ativo
imobilizado, assim como nos elementos componentes da demonstração do
superávit, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa.
Conforme mencionado na nota explicativa nº 10, a Entidade possui receitas
auferidas de subvenções governamentais. No entanto, a Entidade não modificou a
prática contábil de reconhecimento das mesmas, conforme requerido pelo Comitê
de Pronunciamentos Contábeis CPC 07 – Subvenções e Assistências
Governamentais, que determina que os recursos recebidos de entidades
governamentais sejam registrados em conta patrimonial específica, e na medida
em que as atividades e as ações previstas no plano de trabalho fossem
executadas, as receitas seriam apropriadas no resultado do exercício.
Consequentemente, a extensão de nossos trabalhos não foi suficiente para
determinar sobre a razoabilidade do saldo na referida data base.
A Entidade deixou de contabilizar no exercício de 2014, em regime de
competência, o montante de R$ 170.183 referentes a guias de INSS que foram
pagas no exercício subsequente. Consequentemente, o passivo circulante em 31
de dezembro de 2014 está subavaliado e o resultado do exercício findo nesta data
está superavaliado por este montante.
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Opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis
Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos decorrentes dos assuntos
mencionados no parágrafo base para opinião com ressalva, as demonstrações
contábeis acima referidas representam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da REDEH - Rede de
Desenvolvimento Humano em 31 de dezembro de 2014, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, no caso da REDEH, pelo
Pronunciamento Técnico CPC-PME, aplicável às pequenas e médias empresas,
emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, pelas NBC TG 07 e
ITG 2002, ambas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e pela Lei 12.101
de 27 de novembro de 2009, alterada pela Lei 12.868 de 15 de outubro de 2014,
que dispõe sobre a certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social.

Rio de Janeiro, 31 de julho de 2015.

HLV Auditores S/S
CRC - RJ 2899

Monika Marielle Du Mont Collyer
Contador CRC-RJ. 091300/O-6
CNAI 2110
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REDEH REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO
(Valores expressos em Reais)
ATIVO

CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa

NÃO CIRCULANTE
Impostos a recuperar
Imobilizado

TOTAL DO ATIVO

31.12.2014

3.591.493 ####
3.591.493

31.12.2013

5.309.238
5.309.238

5.273.445

CIRCULANTE
Fornecedores
Projetos em andamento
Obrigações sociais e trabalhistas
Impostos e taxas a recolher
Outras contas a pagar
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Fundo patrimonial
Capital social

486.373 ####
1.195.579 ####
1.681.952

PASSIVO

519.558
519.558

5.828.796

31.12.2014

3.885.426
271.879
11.295
13.915
4.182.515

31.12.2013

###
###
###
###
###

40.440
4.482.113
210.963
4.350
4.737.866

107.694
107.694

-

107.694
107.694

Superávit acumulado

983.236
1.090.930

-

983.236
1.090.930

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

5.273.445

5.828.796

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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REDEH REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT EM 31 DE DEZEMBRO
(Valores expressos em Reais)
31.12.2014
Receita operacional líquida

31.12.2013

8.741.781

6.622.911
(58.303)
(422.881)
(2.736)
(483.920)
(2.292.848)
(579.004)
(2.179)
(2.874.031)

Despesas com pessoal
Despesas operacionais
Resultado financeiro
PROJETO CRIANÇA ESPERANÇA

(139.100)
(1.147.130)
130.291
(1.155.939)
(2.582.820)
(771.847)
104.989
(3.249.678)
(999.051)
(1.423.420)
50.162
(2.372.309)

Despesas operacionais
Resultado financeiro
PROJETO FUNDO CLIMA

(1.005.347)
100.597
(904.750)

(1.025.866)
51.551
(974.315)

(436.448)
(436.448)
(230.146)
7.078
(223.068)

(46.704)
(46.704)
(519.977)
4.127
(515.850)

(62.501)
941
(61.560)

(54.952)
(43)
(54.995)

Despesas operacionais
QUEM AMA ABRAÇA NA ESCOLA

(170.350)
(170.350)

(375.046)
(375.046)

Despesas operacionais
Despesas com pessoal
Resultado financeiro
PROJETO PETRÓPOLIS

(164.835)
(10.089)
7.245
(167.679)

(90.891)

(8.741.781)

(5.599.740)

Despesas com pessoal
Despesas operacionais
Resultado financeiro
INSTITUCIONAL
Despesas com pessoal
Despesas operacionais
Resultado financeiro
PROJETO CASA RIO DIGITAL

Despesas operacionais
PROJETO LÉLIA GONZALES
Despesas operacionais
Resultado financeiro
PROJETO QUEM AMA ABRAÇA
Despesas operacionais
Resultado financeiro
PROJETO MANDACARU

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

(188.405)
(1.085)
(189.490)

5.503
(85.388)

Outras despesas
Despesas/receitas financeiras
Superávit/Déficit do exercício

(5.282)
1.017.889

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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REDEH REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO
(Valores expressos em Reais)

Fundo
patrimonial
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 (não auditado)

107.694

Superávit do exercício

Superávit
acumulado

Total

(34.653)

73.041

1.017.889

1.017.889

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

107.694

983.236

1.090.930

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

107.694

983.236

1.090.930

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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REDEH REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO
(Valores expressos em Reais)
31.12.2014
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Superávit do exercício
Ajustes para conciliar o resultado ao fluxo de caixa das atividades
operacionais
Depreciação e amortização
Diminuição (aumento) nos ativos
Impostos a recuperar
Outros créditos
Aumento (diminuição) nos passivos
Fornecedores
Obrigações sociais e trabalhistas
Impostos e taxas a recolher
Outras contas a pagar
Projetos em andamento
Caixa líquido usado nas atividades operacionais

31.12.2013
1.017.889

73.986

29.172

(486.373)
4.715
(40.440)
60.916
6.945
13.915
(596.687)
(967.738)

1.151.125
2.412.227

(750.007)
(750.007)

(465.681)
(465.681)

(1.717.745)

1.946.545

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO

5.309.238

3.362.693

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO

3.591.493

5.309.238

(1.717.745)

1.946.545

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Imobilizado
Caixa líquido usado nas atividades de investimento

40.440
165.205
3.681

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento
(REDUÇÃO)/AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

(REDUÇÃO)/AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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REDEH - Rede de Desenvolvimento Humano
Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de
2014 e 2013
(Valores em reais)
1.

Contexto operaciona l

A REDEH é pessoa jurídica de direito privado, de fins não lucrativos, com autonomia
patrimonial, administrativa e financeira e tem por objetivo principal o desenvolvimento de
metodologias educativas que possam subsidiar programas e curso de formação,
contribuindo para uma educação não discriminatória, uma cultura de paz e respeito à
diversidade, desenvolvimento de projetos de empreendedorismo social que sejam capazes
de gerar renda e promover comunidades ambientalmente saudáveis.
A REDEH é uma ONG com status especial consultivo no Conselho Econômico e Social
das Nações Unidas; Conselho Nacional de Assistência Social sob o nº 28990.016313/9438; Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social nº 71010.002362/20078 -49;
Utilidade Pública Federal sob o nº 14.931/96-12; Utilidade Pública Estadual nº E06/11.894/98 e Utilidade Pública Municipal nº 00753114.
2.

Apre sentação das demon strações cont ábeis

Na preparação de suas demonstrações contábeis, a REDEH adotou o pronunciamento
técnico aplicável às pequenas e médias empresas - PME, emitido pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis - CPC que, juntamente com as práticas contábeis incluídas na
legislação societária brasileira, são denominados práticas contábeis adotadas no Brasil,
assim como a Resolução nº 1.409/2012, do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e a
Lei 12.101 de 27 de novembro de 2009, relativas às entidades sem fins de lucros. O
sumário das principais práticas contábeis adotadas na preparação das demonstrações
contábeis é o seguinte:
3.

Principa is prá ticas con tábeis

3.1. Apuração do superávit
a) Receita s e despesas
As receitas e despesas são apuradas pelo regime de competência.
As receitas com doações foram reconhecidas em conformidade ao regime de caixa.
b) Subvenções e as sistênc ia governa mentais
As receitas obtidas com a celebração e a execução de convênios de parceria entre
Entidades governamentais e a RedeH são registradas em conta patrimonial específica, em
atendimento ao CPC 07 Subvenção e Assistência Governamentais, e na medida em que
as atividades e ações previstas no plano são executadas, as receitas são apropriadas no
resultado do exercício
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3.2. Julgamentos, e st imat iva s e premissas contábe is sign if icat ivas
A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil requer da REDEH o uso de estimativas e pressuposições para o registro de
certas transações que afetam seus ativos, passivos, receitas e despesas, bem como a
divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações contábeis. Os resultados
efetivos dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos
subsequentes, podem divergir dessas estimativas.
3.3. Moeda funciona l e de apresentação das demon strações contábe is
A moeda funcional da Entidade é o real, mesma moeda de preparação e apresentação das
demonstrações contábeis.
3.4. Caixa e equiva lentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa, bancos conta movimento e
investimentos financeiros com vencimento original de três meses ou menos a partir da
data da contratação, sem prazos fixados para resgate, os quais são sujeitos a um risco
insignificante de alteração no valor, e são utilizados na gestão das obrigações de curto
prazo.
3.5 . Outros ativo s e passivos (circu lan t es e não circulantes)
Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios
econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e seu custo ou valor puder ser
mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a
Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias
ou cambiais incorridos. As provisões são registradas tendo como base as melhores
estimativas do risco envolvido.
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou
liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são
demonstrados como não circulantes.
3.6.

Provisõe s

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Entidade tem uma
obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável
que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são
apuradas por meio do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes
de impostos que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no
tempo e riscos específicos para o passivo. Os custos financeiros incorridos são registrados
no resultado.
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Provisões para contingências relacionadas a processos trabalhistas, fiscais e cíveis, nas
instâncias administrativas e judiciais, são reconhecidas com base nas opiniões dos
assessores jurídicos e nas melhores estimativas da Administração da Entidade sobre o
provável resultado dos processos pendentes na data do balanço.
3.8 . Impo sto de renda e contrib u ição social
A REDEH é uma organização sem fins lucrativos, reconhecida pelas autoridades
brasileiras como isentas de imposto de renda e contribuição social sobre o superávit, com
base no artigo 150 da Constituição Federal e demais tributos federais.

4. Caixa e equiva lente s de caixa
31.12.2014
Caixa
Bancos conta movimento
Aplicações financeiras
TOTAL

368
123.403
3.467.722
3.591.493

31.12.2013
743
69.546
5.238.949
5.309.238

5. Impo sto s a recuperar

A Entidade usufrui da isenção de contribuições para a seguridade social, conforme
disposto no art. 1º da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, por possuir a
Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social – CEBAS.
O montante de R$ 486.737 (quatrocentos e oitenta e seis mil setecentos e trinta e
sete reais) referem-se aos valore de INSS patronal pagos durante o exercício de
2014, aos quais, sob o direito de isenção, a Entidade espera recuperar.

6. Imob ilizado

Descrição
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Computadores e periféricos
Hardwares
Material bibliográfico
Máquinas e equipamentos de terceiros em nosso poder
Total
Depreciação acumulada
Total do imobilizado

Taxa de
depreciação
a.a%
10%
10%
20%
20%

31.12.2014
433.876
439.609
468.682
1.164
2.087

31.12.2013

1.345.418

12.455
139.873
150.764
1.164
2.087
289.069
595.412

(149.839)
1.195.579

(75.854)
519.558
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A movimentação do imobilizado está assim demonstrada:
Em 31 de dezembro de 2012

83.049

Adições
Baixas
Transferências
Depreciação do exercício

(29.172)

Em 31 de dezembro de 2013

519.558

Adições
Baixas
Transferências
Depreciação do exercício

750.007

Em 31 de dezembro de 2014

465.681

(73.986)
1.195.579

7. Obrigações socia is e trabalh ista s
As obrigações sociais e trabalhistas são compostas por:

31.12.2014
Salários e ordenados a pagar
FGTS a recolher
INSS a recolher
Provisão de férias e encargos
PIS sobre folha de pagamento
Contribuição sindical a recolher
TOTAL

23.657
54.784
189.722
898
2.817
271.879

31.12.2013
1.084
13.970
44.892
149.166
1.746
105
210.963

8. Projetos em anda mento
31.12.2014
Institucional
Projeto Mandacaru
Quem Ama Abraça na Escola
Projeto Petrópolis
Projeto Quem Ama Abraça
Fundo Nacional do Meio Ambiente - Fundo Clima
Projeto a Realizar - Nave do Conhecimento
Projeto a Realizar - Petrobras
Projeto Casa Rio Digital
TOTAL

31.12.2013

(93.130)

1.283
406.160
458.583
572.953
2.539.577
3.885.426

40.000
699
168.962
4.446
1.172.466
1.246.604
572.953
1.275.983
4.482.113
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9. Patri mônio líquido
Capital social
A Entidade possui 5 membros no quadro de Associados Efetivos com mandato
vitalício. Todos os membros são, necessariamente, pessoas físicas. A Entidade
possui ainda um Conselho de Administração composto por 4 membros e
Coordenadoria composta por um coordenador geral e um executivo, ambos com
mandato de 4 anos. Um Conselho Fiscal composto por 2 membros com mandato
de 5 anos e um Conselho Consultivo composto por 8 membros sem duração de
mandato definido.
O patrimônio social da Fundação é composto:
Pelos bens originados em sua formação, acrescidas do superávit acumulado
durante os exercícios.

10.

Receitas operacionais
31.12.2014

31.12.2013

Projeto Institucional
Total de doações espontâneas

1.155.939
1.155.939

1.507.102
1.507.102

Projeto Quem Ama Abraça
Projeto Fundo Clima - MMHS
Projeto Casa Rio Digital
Projeto Mandacaru
Projeto Memória Lélia Gonzáles
Projeto Quem Ama Abraça na Escola
Projeto Criança Esperança
Projeto Petrópolis
Projeto Fundação Ford
Total de subvenções governamentais

223.068
904.749
3.249.679
61.559
436.449
170.350
167.679
2.372.309
7.585.842

299.019
974.304
2.874.031
54.995
46.704
375.046
189.490
85.388
216.832
5.115.809

TOTAL

8.741.781

6.622.911

(a) As receitas provenientes de doações e contribuições espontâneas são reconhecidas
quando efetivamente recebidas.
(b) As receitas de Subvenções são reconhecidas no resultado quando do repasse das
Entidades Governamentais.
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11.

Despesas operacionais
31.12.2014

Folha salarial
Encargos sociais
Outros gastos com pessoal
Despesas com pessoal Casa Rio Digital

31.12.2013

1.872.944
177.309
532.567
2.582.820

1.411.367
480.704
400.777
2.292.848

Despesas administrativas
Despesas tributarias

766.469
5.378

577.513
1.491

Despesas operacionais Casa Rio Digital

771.847

579.004

48.850
10.709
79.541

16.959
14.937
26.407

139.100

58.303

Despesas administrativas
Despesas tributarias

1.128.479
16.462

416.205
6.676

Despesas operacionais Institucional

1.144.941

422.881

Folha salarial
Encargos sociais
Outros gastos com pessoal
Despesas com pessoal Institucional

Folha salarial

643.334

Encargos sociais
Outros gastos com pessoal

201.535
154.182

Despesas com pessoal Criança Esperança

999.051

Despesas administrativas
Despesas tributarias
Despesas operacionais Criança Esperança

1.409.605
13.815
1.423.420

187.386
1.019
188.405

987.587
17.760

1.025.866

1.005.347

1.025.866

Despesas administrativas

436.448

46.704

Despesas operacionais Lélia Gonzáles

436.448

46.704

Despesas administrativas
Despesas operacionais Quem ama abraça

230.146
230.146

519.977
519.977

Despesas administrativas
Despesas tributárias

62.264
237

54.952

Despesas operacionais Mandacaru

62.501

54.952

170.350

374.900
146
375.046

Despesas administrativas
Despesas tributarias
Despesas operacionais Fundo Clima

Despesas administrativas
Despesas tributarias
Despesas operacionais Quem ama abraça na escola

170.350

Folha salarial

10.089

Despesas com pessoal Petrópolis

10.089

Despesas administrativas

163.297

89.661
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Despesas tributárias
Despesas operacionais Petrópolis

12.

1.538
164.835

1.230
90.891

Resultado financei ro
31.12.2014

31.12.2013

Receita financeira
Juros, multas e correções
Despesas Bancárias
IOF
Resultado financeiro Casa Rio Digital

110.953
(1.417)
(4.108)
(439)
104.989

Receita financeira
Juros, multas e correções
Despesas Bancárias
IOF
Taxa administrativa de cartão
Resultado financeiro Institucional

132.884
(325)
(1.562)
(638)
(68)
130.291

Receita financeira
Juros, multas e correções
Despesas Bancárias
IOF
Resultado financeiro Criança Esperança

64.161
(10.734)
(2.542)
(723)
50.162

Receita financeira
Despesas Bancárias
IOF
Resultado financeiro Fundo Clima

101.640
(973)
(70)
100.597

51.562

9.392
(2.226)
(89)
7.078

5.800
(1.632)
(41)
4.127

Receita financeira
Despesas Bancárias
IOF
Resultado financeiro Quem Ama Abraça
Receita financeira
Despesas Bancárias
IOF
Resultado financeiro Mandacaru

1.058
(109)
(8)
941

Receita financeira
IOF
Resultado financeiro Petrópolis

7.245

13.

(32)
(2.079)
(68)
(2.179)
(78)
(259)
(2.398)
(2.736)
(2)
(1.071)
(12)
(1.085)

(11)
51.551

(43)
(43)

7.245

5.546
(43)
5.503

401.303

55.137

Pro visão para contingê ncias

A Entidade, no curso normal de suas atividades, está sujeita a processos judiciais
de natureza tributária, trabalhista, cível e criminal. A Administração, apoiada na
opinião de seus assessores legais e, quando aplicável, fundamentada em
pareceres específicos emitidos por especialistas na mesma data, avalia a
expectativa do desfecho dos processos em andamento e determina a necessidade
ou não de constituição de provisão para contingências.
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A Entidade não é parte envolvida em quaisquer processos, sejam de natureza
trabalhista, fiscal ou cível, que devessem estar registrados nas demonstrações
contábeis em 31 de dezembro de 2014 e 2013.

14.

Seguro

A Entidade não adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens
sujeitos a riscos.

15.

Instrume ntos fina ncei ros de ri vativo s

A Entidade não opera com instrumentos financeiros derivativos.

16.

Ap rovação das demonst rações cont ábeis

As demonstrações contábeis foram autorizadas para emissão pela Administração
da Entidade em 26 de junho de 2014, e anteriormente aprovadas pelo Conselho
Fiscal.

17.

Eve ntos Subseque ntes

Não houve eventos significativos após a data de emissão do relatório

oooOooo
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