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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 

Aos Administradores e Conselheiros da 

REDEH Rede de Desenvolvimento Humano 

Rio de Janeiro – RJ 

 
Opinião 

Examinamos as demonstrações contábeis da REDEH REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO que 

compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do 

resultado, das mutações do patrimônio líquido social, e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 

bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais práticas contábeis. 

Opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis 

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos descritos na seção a seguir intitulada “base para opinião com 

ressalva”, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 

relevantes, a posição patrimonial e financeira da REDEH REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO em 31 de 

dezembro de 2016, 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. 

Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis 

a. Conforme mencionado na nota explicativa nº 6, a REDEH REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 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 R$ 734.058,57 (R$ 734.058,57 em 2016) referente aos valores de INSS pagos durante o 

exercício de 2015. 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 2017 está superavaliado neste montante. 

b. Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 8 a REDEH REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO possui 

registrado na rubrica contábil “Imobilizado” o montante líquido de R$ 714.995,82 referente a bens próprios 

e de projetos sobre os quais necessitam de controles internos mais adequados para nos permitir concluir 

sobre a apresentação dos saldos. Desta forma, não foi possível, nas circunstâncias, concluirmos sobre a 

adequação do saldo líquido do ativo imobilizado no ativo não circulante, bem como determinar os possíveis 

efeitos da depreciação no resultado e patrimônio líquido do exercício findo naquela data. 

c. A REDEH REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 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. Adicionalmente, foram 

contabilizadas as depreciações acumuladas diretamente no custo do bem. Consequentemente, não foi 

possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente sobre a depreciação do exercício caso a revisão 

da vida útil tivesse sido realizada. 

 

 

 



 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 

Aos Administradores e Conselheiros da 

REDEH Rede de Desenvolvimento Humano 

Rio de Janeiro – RJ 
 

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 

“Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em 

relação à REDEH REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO de acordo com os princípios éticos relevantes 

previstos no Código de Ética Profissional e nas Normas Profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 

Contabilidade – CFC e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor 

A administração da REDEH REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO é responsável por essas outras 

informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis 

não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre 

esse relatório. 

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da 

Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 

demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparentar estar 

distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há uma distorção relevante 

no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este 

respeito. 

Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis 

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de 

acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como 

necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 

independente se causada por fraude ou erro. 

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 

REDEH REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 

assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 

demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar REDEH REDE DE 

DESENVOLVIMENTO HUMANO ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 

evitar o encerramento das operações. 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 

Aos Administradores e Conselheiros da 

REDEH Rede de Desenvolvimento Humano 

Rio de Janeiro – RJ 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 

Nosso objetivo é o de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis 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 uma auditoria 

realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectarão 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 de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 

exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Alem disso: 

 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis e se elas 

representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 

apresentação adequada. 

 Comunicamo-nos com os responsáveis pela Administração 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. 

 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. 

 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos 

de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 

eficácia dos controles internos da REDEH REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. 
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 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 

respectivas divulgações feitas pela administração. 

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, 15 de outubro de 2018. 

 
SEIER Auditoria Independente Ltda.  

CRC RJ 005.204/0-2 
Vinicius dos Santos Batista 

CRC RJ 091.540/O-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REDEH - REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO  

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 

DE 2017 E DE 2016. 

1. CONTEXTO OPERACIONAL. 

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 28990.016313/94-38; 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 E-06/11.894/98 e Utilidade Pública Municipal nº 00753114. 

As demonstrações financeiras foram aprovadas pela diretoria da REDEH - Rede de Desenvolvimento 

Humano em 15 outubro de 2018. 

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. 

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil, 

observando as diretrizes contábeis emanadas da legislação societária (Lei nº 6.404/76) que incluem os novos 

dispositivos introduzidos e revogados pela Lei nº 11.638/07 e pela Lei 11.941/09, além dos pronunciamentos, 

interpretações e orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Técnicos e pelas Normas Brasileiras de 

Contabilidade - NBCT 10, item 10.19 - Entidades sem finalidade de lucros, expedida pelo Conselho Federal de 

Contabilidade. 

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer a 

administração, baseada em estimativas, efetue o registro de certas transações que afetam ativos e passivos, 

receitas, custos e despesas, bem como divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações 

financeiras. Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos 

subsequentes, podem diferir dessas estimativas. 

2.1. Demonstração do valor adicionado 

As demonstrações do valor adicionado - DVA apresentam informações relativas à riqueza criada pelo Instituto 

e a forma como tais riquezas foram distribuídas. Essas demonstrações foram preparadas de acordo com o CPC 

09 - Demonstração do Valor Adicionado, aprovado pela Deliberação CVM 557/08 e para fins de IFRS são 

apresentadas como informação adicional. 

2.2. Moeda funcional 

A moeda funcional do REDEH - REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO é o real. 

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS. 

a. Caixa e equivalentes de caixa 

Na rubrica de disponibilidades estão registrados os saldos de banco conta movimento e de aplicações 

financeiras com alta liquidez e estão registradas ao seu valor de mercado. Estes saldos apresentam liquidez 

imediata e apresentam risco insignificante de mudanças de valor. 

 

 



 

b. Imobilizado 

 Reconhecimento e mensuração 

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação 

acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando aplicável. 

O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. 

Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens 

individuais (componentes principais) de imobilizado. 

Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado (apurados pela diferença entre os recursos advindos 

da alienação e o valor contábil do imobilizado), são reconhecidos em outras receitas/ despesas operacionais no 

resultado. 

 Depreciação 

Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na vida útil-

econômica dos bens. Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são instalados e estão 

disponíveis para uso, ou em caso de ativos construídos internamente, do dia em que a construção é finalizada e 

o ativo está disponível para utilização. 

c. Contas a pagar fornecedores 

São obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos 

negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido até o final do exercício 

subsequente (ou no ciclo operacional normal dos negócios, ainda que mais longos). Caso contrário, e quando 

aplicável essas obrigações são apresentadas como passivo não circulante. 

Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado 

com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura 

correspondente. 

d. Provisões  

As provisões são reconhecidas quando: (a) tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de 

eventos já ocorridos; (b) é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar uma obrigação; (c) 

o valor puder ser estimado com segurança. 

Quando houver uma serie de obrigações similares, a probabilidade de liquidar é determinada levando em 

consideração a classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo com a probabilidade 

de liquidação relacionada com qualquer item individual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena. 

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a 

obrigação, usando uma taxa antes dos efeitos tributários, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor 

em dinheiro no tempo e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação quando em atraso é 

reconhecida em resultado como despesa financeira. 

4. ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS CRÍTICOS. 

As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e se baseiam na experiência histórica e 

em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. 

As estimativas e premissas que apresentam probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis 

de ativos e passivos para o próximo exercício estão descritas abaixo: 



 

 

(a) Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 

A Fundação registrou provisões, as quais envolvem considerável julgamento por parte da Administração, para 

riscos trabalhistas, fiscais e cíveis, como resultado de acontecimento passado, é provável uma saída de recursos 

envolvendo benefícios econômicos para liquidar a obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita do 

montante dessa obrigação. 

A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as 

jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, 

bem como avaliação dos assessores jurídicos externos. 

As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias tais como: (a) prazo 

de prescrição quando aplicável e (b) conclusões de inspeções fiscais. 

5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA. 

Em 31 de dezembro as disponibilidades da REDEH - REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO está 

constituída por recursos em moeda nacional, depositadas junto às instituições financeiras operantes no país. 

 

 

 

 

 

 

5.1. BANCOS CONTA MOVIMENTO 

 

Descrição 31.12.2017 31.12.2016

Recursos Livres

Banco Itaú | C.C. 50734-7 10,00                                      10,00                                      

Banco Itaú | C.C. 17713-7 10,00                                      10,00                                      

Caixa Econômivca Federal | C.C. 003.004.013-8 0,50                                         232,81                                    

20,50                                  252,81                                

Recursos Restritos - Projetos

Banco Itaú | C.C. 60243-7 - Casa Rio Digital 9,38                                         10,00                                      

Banco Itaú | C.C. 15477-7 - Praça do Conhecimento I 10,00                                      10,00                                      

Banco Itaú | C.C. 17401-5 - Praça do Conhecimento II (2.277,63)                               10,00                                      

Caixa Econômica Federal | C.C. 3225.03-96 - Adpata Sertão - BID -                                           50,00                                      

Banco CEF CC 003 001952-2 Adapta Sertão - COPES -                                           42,15                                      

Banco Itaú CC 24384-4 Projeto Escuta Qualificada 10,00                                      -                                           

Banco Itaú CC 77383-2 Quem ama abraça - Avon 10.858,79                              10,00                                      

Banco Itaú CC 15355-5 (i) 0,10                                         10,00                                      

8.610,64                             142,15                                

8.631,14                             394,96                                

 

Descrição 31.12.2017 31.12.2016

Fundo de Caixa 3.879,67                                 12.306,69                              

Banco Conta Movimento (nota 5.1) 8.631,14                                 394,96                                    

Aplicações Financeiras de liquidez imediata (nota 5.2) 5.236.930,22                         10.986.015,65                      

5.249.441,03                     10.998.717,30                   



 

A conta bancária (Recursos Livres) é destinada ao recebimento de recursos das atividades da REDEH - REDE 

DE DESENVOLVIMENTO HUMANO e à liquidação das despesas correntes, não havendo restrições, bem como 

bloqueios judiciais para suas movimentações. 

5.2. APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUEDEZ IMEDIATA. 
 

Descrição 31.12.2017 31.12.2016

Recursos Livres - REDEH

Banco Itaú | C.C. 50734 - 7 1.402.514,15                         1.374.707,64                         

Banco Itaú | C.C. 17713-7 6.805,55                                 83.292,04                              

1.409.319,70                     1.457.999,68                     

Recursos Restritos - Projetos

Banco Itaú | C.C. 60243-7 -  Casa Rio Digital 63.366,36                              699.671,53                            

Banco Itaú | C.C. 15477-7 - Praça do Conhecimento I 1.769.529,02                         2.065.178,07                         

Banco Itaú | C.C. 17401-5 - Praça do Conhecimento II 1.798.714,06                         6.352.826,76                         

Caixa Econômica Federal | C.C. 3225.03-96 - Adpta Sertão - BID 192.642,81                            164.794,56                            

Caixa Econômica Federal | C.C. 003001952-2 - Adapta Sertão 23,21                                      10.418,55                              

Banco Itaú | C.C. 24384-4 - Projeto Escuta Qualificada 914,66                                    -                                           

Banco Itaú | C.C. 77383-2 - Quem ama abraça - Avon 2.420,40                                 638,24                                    

Banco Itaú | C.C. 15355-5 -                                           234.488,26                            

3.827.610,52                     9.528.015,97                     

5.236.930,22                     10.986.015,65                   

 
As aplicações financeiras, de alta liquidez, são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e 

estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. Esses investimentos financeiros referem-se 

substancialmente a aplicações em CDB remunerados a taxa pós-fixada equivalente a um percentual do CDI, 

conforme valor da aplicação. 

6. IMPOSTOS A RECUPERAR. 

A REDEH - REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 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$ 734.058,57 (R$ 734.058,57 em 2015) refere-se aos valores de INSS patronal pagos durante o 

exercício de 2015, aos quais, sob o direito de isenção, a REDEH - REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 

espera recuperar e ainda não deu andamento por conta de imbróglio com projetos de gestão em andamento. 

7. DEPOSITOS JUDICIAIS. 

Refere-se aos depósitos em juízo, por meio de ação de consignação em pagamento ao indeferimento do pedido 

que move a REDEH - REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, em relação ao seu registro do CEBAS 

(Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social), são depósitos equivalente a parte patronal do 

INSS, que a entidade espera sucesso no recurso. 

 

 



 

8. IMOBILIZADO. 
 

Descrição 31.12.2017 31.12.2016

Imobilizado próprio | REDEH (nota 8.1) 113.071,06                            120.050,35                            

Imobilizado próprio | Projetos (nota 8.2) 601.924,76                            1.033.401,85                         

714.995,82                         1.153.452,20                     

 
8.1. IMOBILIZADO PRÓPRIO | REDEH. 
 

Custo de Saldo Saldo em

Descrição Aquisição Depreciação Líquido 31.12.2016

Imobilizado próprio | REDEH

Imóveis 75.000,00              (65.774,69)                 9.225,31                    -                          

Material Bibliografico 2.088,36                -                              2.088,36                    2.088,36                

Moveis e Utensilios 34.129,54              (9.847,60)                   24.281,94                  27.549,66              

Computadores e Perifericos 78.429,68              (23.528,88)                 54.900,80                  62.743,76              

Móveis e utensilios 51.227,61              (28.682,96)                 22.544,65                  27.668,57              

Imobilizado líquido 240.875,19         (127.834,13)            113.041,06             120.050,35         

31.12.2017

 

8.2. IMOBILIZADO PRÓPRIO | PROJETOS 
 

Custo de Saldo Saldo em

Descrição Aquisição Depreciação Líquido 31.12.2016

Imobilizado | Casa Rio Digital

Moveis e Utensilios 73.477,71               (73.477,71)                 -                               70.536,47               

Computadores e Perifericos 189.881,85             (189.881,85)               -                               149.172,58             

Maquinas e Equipamentos 24.741,97               (24.741,97)                 -                               18.817,73               

288.101,53           (288.101,53)            -                            238.526,78           

Imobilizado | Quem Ama Abraça

Computadores e Perifericos 1.396,80                  (1.396,80)                   -                               698,40                     

1.396,80               (1.396,80)                 -                            698,40                  

Imobilizado | FDO Clima

Maquinas e Equipamentos 289.068,88             (289.068,88)               -                               289.068,88             

289.068,88           (289.068,88)            -                            289.068,88           

31.12.2017

 
 
 
 
 
 

 



 

Custo de Saldo Saldo em

Descrição Aquisição Depreciação Líquido 31.12.2016

Imobilizado | Praça do Conhecimento I

Moveis e Utensilios 266.320,00             (96.239,36)                 170.080,64                192.273,14             

Computadores e Perifericos 250.026,29             (72.198,46)                 177.827,83                196.917,48             

Maquinas e Equipamentos 122.611,88             (43.926,54)                 78.685,34                  86.377,91               

Instalações 22.218,86               (7.975,62)                   14.243,24                  16.465,04               

(149.838,61)            149.838,61                -                               (149.838,61)            

511.338,42           (70.501,37)               440.837,05              342.194,96           

Imobilizado | Praça do Conhecimento II

Moveis e Utensilios 3.473,70                  (335,92)                       3.137,78                     1.300,96                  

Computadores e Perifericos 92.561,84               (25.722,20)                 66.839,64                  51.672,58               

Maquinas e Equipamentos 57.367,52               (11.932,53)                 45.434,99                  43.960,74               

153.403,06           (37.990,65)               115.412,41              96.934,28             

Imobilizado | Casa Futuro Agora

Moveis e Utensilios 3.571,34                  (3.571,34)                   -                               3.350,05                  

Computadores e Perifericos 9.040,23                  (9.040,23)                   -                               8.553,29                  

Maquinas e Equipamentos 3.252,85                  (3.252,85)                   -                               3.180,15                  

15.864,42             (15.864,42)               -                            15.083,49             

Imobilizado | Casa Futuro Agora

Maquinas e Equipamentos 52.200,00               (6.524,70)                   45.675,30                  50.895,06               

52.200,00             (6.524,70)                 45.675,30                50.895,06             

1.311.373,11       (709.448,35)            601.924,76             1.033.401,85       

31.12.2017

9. CONTRATOS E ACORDOS DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA. 
 

Descrição 31.12.2017 31.12.2016

Projeto Casa Futuro Agora -                                           285.728,19                            

Projeto Adapta Sertão - COPES -                                           61.355,76                              

Projeto Quem Ama Abraça litica para Mulheres - SPM -                                           (1.440,00)                               

Projeto Prá Lá e Prá Cá - Fundação Ford -                                           1.440,00                                 

Projeto Casa Rio Digital -                                           384.957,55                            

Projeto Adapta Sertão - BID -                                           228.633,02                            

Praça do Conhecimento II -                                           7.341.424,94                         

Praça do Conhecimento I -                                           2.619.285,82                         

Outros projetos -                                           574.187,53                            

-                                      11.495.572,81                   

 
10. PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL 

É constituído pelos bens incorporados e pelo superávit ou déficit inerente às atividades da REDEH - REDE DE 

DESENVOLVIMENTO HUMANO, apurado ao término de cada exercício social. 



 

11.  PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS 

A REDEH - REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO está sujeita a processos judiciais, reivindicações e 

contingências resultantes do curso normal dos negócios. Quando tais valores podem ser estimados a 

Administração da Instituto, de acordo com a Deliberação CVM no 489/05, adota procedimento de classificar as 

causas impetradas em função do risco de perda, baseada na opinião de seus consultores jurídicos, da seguinte 

forma: 

 Para causas cujo desfecho negativo para a Organização seja considerado como provável, são constituídas 

provisões; 

 Para as causas cujo desfecho negativo para a Organização seja considerado como possível, as informações 

correspondentes são divulgadas em Notas Explicativas, e 

 Para as causas cujo desfecho negativo para a Organização seja considerado como remoto, somente são 

divulgadas em Notas Explicativas as informações, que, a critério da Administração, sejam julgadas de 

relevância para o pleno entendimento das demonstrações contábeis. 

Em 31 de dezembro de 2017 a REDEH - REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO não possuía nenhuma ação 

em curso conforme os assessores jurídicos externos. 

12.  DESPESAS COM PESSOAL 
 

Descrição 31.12.2017 31.12.2016

Despesa com Salários 9.608,98                                 47.378,49                              

INSS Patronal 3.773,29                                 6.024,71                                 

FGTS 727,36                                    4.733,73                                 

PIS sobre Folha 108,47                                    626,27                                    

Assistencia Medica 77.651,40                              71.142,46                              

Contribuição Sindical -                                           1.536,09                                 

Despesas com 13º Salario 757,68                                    4.546,12                                 

Despesas com Férias 2.525,60                                 6.061,48                                 

GRRF Multa Rescisória | Aviso Previo Indenizado 8.521,44                                 

103.674,22 142.049,35                         

 
13.  DESPESAS ADMINISTRATIVAS 
 

Descrição 31.12.2017 31.12.2016

Despesas com Pessoa Juridica 730.696,00 475.921,36

Despesas com Viagens 80.830,93 153.942,75

Despesas com Fretes e Carretos 2.695,15 8.585,16

Despesas com Material de Uso e Consumo 7.439,62 16.242,88

Despesas com Comunicação (Telefone | Internet) 3.539,00 4.262,96

Despesas com Cartão de Crédito 116.872,00 45.664,81

Despesas com Depreciação 24.200,76                              20.867,40                              

Outros 114.181,54                            72.048,88                              

1.080.455,00 797.536,20                         

 



 

14.  DESPESAS TRIBUTÁRIAS 
 

Descrição 31.12.2017 31.12.2016

Despesas com ISS 39.391,19                              20.156,23                              

Despesas com Taxas Municipais 674,42                                    3.475,48                                 

40.065,61 23.631,71                           

 
15.  RESULTADO FINANCEIRO, LÍQUIDO. 
 

Descrição 31.12.2017 31.12.2016

Receita Financeira

Rendimento de Aplicação Financeira 134.420,86                            185.206,47                            

134.420,86                         185.206,47                         

Despesas Financeiras

Despesas com IOF sobre Opereração de Câmbio (208,72)                                   (226,97)                                   

Despesas com Juros Pagos (88,80)                                     (97,37)                                     

Despesas Bancárias (11.925,24)                             (2.296,10)                               

(12.222,76)                         (2.620,44)                            

Resultado Financeiro, Líquido 122.198,10                        182.586,03                        

 
16.  IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS. 

A REDEH - REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, por sua finalidade e objetivos e por atender aos 

requisitos da legislação em vigor, usufrui isenção do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre os eventuais superávits dos exercícios. O PIS/PASEP-Programa de 

Integração Social e de Formação do Servidor Público é calculado na base de 1% da folha de pagamento. 

17. SEGUROS 

Em 31 de dezembro de 2017, a REDEH - REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO não mantinha cobertura de 

seguros para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de suas atividades. 

18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
a) Valorização dos instrumentos financeiros 

Os principais instrumentos financeiros do ativo em 31 de dezembro de 2016 são: 

 Caixa e equivalentes de caixa: Os saldos em conta corrente têm seus valores justos corresponde 

aos saldos contábeis; e  

 Títulos e valores mobiliários: os saldos em aplicações financeiras de curto prazo, que têm seus 

valores justos correspondem aos saldos contábeis. 

b) Operações com instrumentos derivativos 

A REDEH - REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO não efetuou operações em caráter especulativo, 

seja em derivativos, ou em quaisquer outros ativos de risco. Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 não 

existiam saldos ativos ou passivos protegidos por instrumentos derivativos. 

 



 

19. QUOCIENTES PATRIMONIAIS. 

Descrição  Em reais  2017  2016 

       
LIQUIDEZ IMEDIATA (i)       
Caixa e equivalentes de caixa  5.249.441,03 = 0,88  0,95 

Passivo circulante  5.924.704,36     
       
LIQUIDEZ CORRENTE (ii)       
Ativo circulante  5.286.176,83 = 0,89  0,96 

Passivo circulante  5.924.704,36     
       
LIQUIDEZ GERAL (iii)       
Ativo circulante + realizável a longo prazo  7.047.561,67 = 1,19  1,06 

Passivo circulante + exigível a longo prazo  5.924.704,36     
 

(i) Esse quociente determina quanto o Instituto tem de disponibilidades para saldar, imediatamente, cada 

R$1,00 de dívidas. Atualmente, com a evolução do mercado de crédito, esse quociente tem pouca 

relevância, pois a entidade não mantém elevados valores em caixa em detrimento de aplicações na própria 

atividade. Dessa maneira, diferentemente dos demais quocientes de liquidez, onde quanto maior for o 

quociente melhor será a situação da entidade, o quociente de liquidez imediata, se elevado, pode 

representar ociosidade de recursos financeiros. 

(ii) O quociente de liquidez corrente (ou comum) indica a capacidade de pagamento das obrigações de curto 

prazo (correntes) utilizando os bens e direitos transformáveis em dinheiro no curto prazo. Esse quociente 

determina quanto a Organização tem em valores circulantes para cada R$1,00 de dívidas. Quanto maior 

for o quociente de liquidez corrente melhor será a situação da Organização. Os resultados são analisados 

da seguinte forma: 

Maior que 1 – Demonstra que há razoável margem no disponível para uma possível liquidação das 

obrigações; 

Igual a 1 – Os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes; e 

Menor que 1 – Demonstra que não há disponibilidade suficiente para quitar as obrigações a curto 

prazo, caso fosse necessário. 

(iii) A liquidez geral estuda a capacidade de a entidade pagar suas obrigações de curto e de longo prazo. Para 

isso, somam-se todos os valores que a Organização pode transformar em dinheiro no curto e longo prazo 

e, dividindo esse valor pelo total das obrigações de curto e de longo prazo, determina-se quanto a 

Organização possui de ativos para cada R$1,00 de passivos. Quanto maior for o quociente de liquidez geral 

melhor será a situação da Organização. 

20. EVENTOS SUBSEQUENTES 

Não é de nosso conhecimento qualquer evento, subsequente à data do encerramento do exercício até a 

presente data, que possa afetar a posição patrimonial e financeira, bem como o resultado do período, 

impedindo a continuidade normal das atividades do REDEH - REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. 
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REDEH - REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO  

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 

DE 2017 E DE 2016. 

1. CONTEXTO OPERACIONAL. 
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 28990.016313/94-38; 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 E-06/11.894/98 e Utilidade Pública Municipal nº 00753114. 
As demonstrações financeiras foram aprovadas pela diretoria da REDEH - Rede de Desenvolvimento 
Humano em 15 outubro de 2018. 
 
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. 
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil, 
observando as diretrizes contábeis emanadas da legislação societária (Lei nº 6.404/76) que incluem os novos 
dispositivos introduzidos e revogados pela Lei nº 11.638/07 e pela Lei 11.941/09, além dos pronunciamentos, 
interpretações e orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Técnicos e pelas Normas Brasileiras de 
Contabilidade - NBCT 10, item 10.19 - Entidades sem finalidade de lucros, expedida pelo Conselho Federal de 
Contabilidade. 
 
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer a 
administração, baseada em estimativas, efetue o registro de certas transações que afetam ativos e passivos, 
receitas, custos e despesas, bem como divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações 
financeiras. Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos 
subsequentes, podem diferir dessas estimativas. 
 
2.1. Demonstração do valor adicionado 
As demonstrações do valor adicionado - DVA apresentam informações relativas à riqueza criada pelo Instituto 
e a forma como tais riquezas foram distribuídas. Essas demonstrações foram preparadas de acordo com o CPC 
09 - Demonstração do Valor Adicionado, aprovado pela Deliberação CVM 557/08 e para fins de IFRS são 
apresentadas como informação adicional. 
 
2.2. Moeda funcional 
A moeda funcional do REDEH - REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO é o real. 
 
3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS. 
a. Caixa e equivalentes de caixa 

Na rubrica de disponibilidades estão registrados os saldos de banco conta movimento e de aplicações 

financeiras com alta liquidez e estão registradas ao seu valor de mercado. Estes saldos apresentam liquidez 

imediata e apresentam risco insignificante de mudanças de valor. 
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b. Imobilizado 
 Reconhecimento e mensuração 
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação 
acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando aplicável. 
O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. 
Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens 
individuais (componentes principais) de imobilizado. 
Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado (apurados pela diferença entre os recursos advindos 
da alienação e o valor contábil do imobilizado), são reconhecidos em outras receitas/ despesas operacionais no 
resultado. 
 
 Depreciação 
Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na vida útil-
econômica dos bens. Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são instalados e estão 
disponíveis para uso, ou em caso de ativos construídos internamente, do dia em que a construção é finalizada e 
o ativo está disponível para utilização. 
 
c. Contas a pagar fornecedores 
São obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos 
negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido até o final do exercício 
subsequente (ou no ciclo operacional normal dos negócios, ainda que mais longos). Caso contrário, e quando 
aplicável essas obrigações são apresentadas como passivo não circulante. 
Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado 
com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura 
correspondente. 
 
d. Provisões  
As provisões são reconhecidas quando: (a) tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de 
eventos já ocorridos; (b) é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar uma obrigação; (c) 
o valor puder ser estimado com segurança. 
 
Quando houver uma serie de obrigações similares, a probabilidade de liquidar é determinada levando em 
consideração a classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo com a probabilidade 
de liquidação relacionada com qualquer item individual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena. 
 
As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a 
obrigação, usando uma taxa antes dos efeitos tributários, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor 
em dinheiro no tempo e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação quando em atraso é 
reconhecida em resultado como despesa financeira. 
 
4. ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS CRÍTICOS. 
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e se baseiam na experiência histórica e 
em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. 
 
As estimativas e premissas que apresentam probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis 
de ativos e passivos para o próximo exercício estão descritas abaixo: 
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(a) Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 
A Fundação registrou provisões, as quais envolvem considerável julgamento por parte da Administração, para 
riscos trabalhistas, fiscais e cíveis, como resultado de acontecimento passado, é provável uma saída de 
recursos envolvendo benefícios econômicos para liquidar a obrigação e uma estimativa razoável possa ser 
feita do montante dessa obrigação. 
A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as 
jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, 
bem como avaliação dos assessores jurídicos externos. 
As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias tais como: (a) prazo 
de prescrição quando aplicável e (b) conclusões de inspeções fiscais. 
 
5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA. 
Em 31 de dezembro as disponibilidades da REDEH - REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO está 
constituída por recursos em moeda nacional, depositadas junto às instituições financeiras operantes no país. 

 

 

 

 

 

 

5.1. BANCOS CONTA MOVIMENTO 

Descrição 31.12.2017 31.12.2016

Recursos Livres

Banco Itaú | C.C. 50734-7 10,00                                      10,00                                      

Banco Itaú | C.C. 17713-7 10,00                                      10,00                                      

Caixa Econômivca Federal | C.C. 003.004.013-8 0,50                                         232,81                                    

20,50                                  252,81                                

Recursos Restritos - Projetos

Banco Itaú | C.C. 60243-7 - Casa Rio Digital 9,38                                         10,00                                      

Banco Itaú | C.C. 15477-7 - Praça do Conhecimento I 10,00                                      10,00                                      

Banco Itaú | C.C. 17401-5 - Praça do Conhecimento II (2.277,63)                               10,00                                      

Caixa Econômica Federal | C.C. 3225.03-96 - Adpata Sertão - BID -                                           50,00                                      

Banco CEF CC 003 001952-2 Adapta Sertão - COPES -                                           42,15                                      

Banco Itaú CC 24384-4 Projeto Escuta Qualificada 10,00                                      -                                           

Banco Itaú CC 77383-2 Quem ama abraça - Avon 10.858,79                              10,00                                      

Banco Itaú CC 15355-5 (i) 0,10                                         10,00                                      

8.610,64                             142,15                                

8.631,14                             394,96                                

 

Descrição 31.12.2017 31.12.2016

Fundo de Caixa 3.879,67                                 12.306,69                              

Banco Conta Movimento (nota 5.1) 8.631,14                                 394,96                                    

Aplicações Financeiras de liquidez imediata (nota 5.2) 5.236.930,22                         10.986.015,65                      

5.249.441,03                     10.998.717,30                   
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A conta bancária (Recursos Livres) é destinada ao recebimento de recursos das atividades da REDEH - REDE 

DE DESENVOLVIMENTO HUMANO e à liquidação das despesas correntes, não havendo restrições, bem como 

bloqueios judiciais para suas movimentações. 

5.2. APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUEDEZ IMEDIATA. 

Descrição 31.12.2017 31.12.2016

Recursos Livres - REDEH

Banco Itaú | C.C. 50734 - 7 1.402.514,15                         1.374.707,64                         

Banco Itaú | C.C. 17713-7 6.805,55                                 83.292,04                              

1.409.319,70                     1.457.999,68                     

Recursos Restritos - Projetos

Banco Itaú | C.C. 60243-7 -  Casa Rio Digital 63.366,36                              699.671,53                            

Banco Itaú | C.C. 15477-7 - Praça do Conhecimento I 1.769.529,02                         2.065.178,07                         

Banco Itaú | C.C. 17401-5 - Praça do Conhecimento II 1.798.714,06                         6.352.826,76                         

Caixa Econômica Federal | C.C. 3225.03-96 - Adpta Sertão - BID 192.642,81                            164.794,56                            

Caixa Econômica Federal | C.C. 003001952-2 - Adapta Sertão 23,21                                      10.418,55                              

Banco Itaú | C.C. 24384-4 - Projeto Escuta Qualificada 914,66                                    -                                           

Banco Itaú | C.C. 77383-2 - Quem ama abraça - Avon 2.420,40                                 638,24                                    

Banco Itaú | C.C. 15355-5 -                                           234.488,26                            

3.827.610,52                     9.528.015,97                     

5.236.930,22                     10.986.015,65                   

As aplicações financeiras, de alta liquidez, são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e 
estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. Esses investimentos financeiros referem-se 
substancialmente a aplicações em CDB remunerados a taxa pós-fixada equivalente a um percentual do CDI, 
conforme valor da aplicação. 

6. IMPOSTOS A RECUPERAR. 
A REDEH - REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 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$ 734.058,57 (R$ 734.058,57 em 2015) refere-se aos valores de INSS patronal pagos durante 
o exercício de 2015, aos quais, sob o direito de isenção, a REDEH - REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 
espera recuperar e ainda não deu andamento por conta de imbróglio com projetos de gestão em andamento. 
 
7. DEPOSITOS JUDICIAIS. 
Refere-se aos depósitos em juízo, por meio de ação de consignação em pagamento ao indeferimento do pedido 
que move a REDEH - REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, em relação ao seu registro do CEBAS 
(Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social), são depósitos equivalente a parte patronal do 
INSS, que a entidade espera sucesso no recurso. 
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8. IMOBILIZADO. 

Descrição 31.12.2017 31.12.2016

Imobilizado próprio | REDEH (nota 8.1) 113.071,06                            120.050,35                            

Imobilizado próprio | Projetos (nota 8.2) 556.249,46                            1.033.401,85                         

669.320,52                         1.153.452,20                     

 

8.1. IMOBILIZADO PRÓPRIO | REDEH. 

Custo de Saldo Saldo em

Descrição Aquisição Depreciação Líquido 31.12.2016

Imobilizado próprio | REDEH

Imóveis 75.000,00             (65.744,69)                9.255,31                    -                         

Material Bibliografico 2.088,36               -                             2.088,36                    2.088,36               

Máquinas e Equipamentos 34.129,54             (9.847,60)                  24.281,94                 27.549,66             

Móveis e utensilios 78.429,68             (23.528,88)                54.900,80                 62.743,76             

Computadores e Periféricos 51.227,61             (28.682,96)                22.544,65                 27.668,57             

Imobilizado líquido 240.875,19          (127.804,13)            113.071,06              120.050,35          

31.12.2017

 

8.2. IMOBILIZADO PRÓPRIO | PROJETOS 

Custo de Saldo Saldo em

Descrição Aquisição Depreciação Líquido 31.12.2016

Imobilizado | Casa Rio Digital

Moveis e Utensilios 73.477,71               (73.477,71)                 -                               70.536,47               

Computadores e Perifericos 189.881,85             (189.881,85)               -                               149.172,58             

Maquinas e Equipamentos 24.741,97               (24.741,97)                 -                               18.817,73               

288.101,53           (288.101,53)            -                            238.526,78           

Imobilizado | Quem Ama Abraça

Computadores e Perifericos 1.396,80                  (1.396,80)                   -                               698,40                     

1.396,80               (1.396,80)                 -                            698,40                  

Imobilizado | FDO Clima

Maquinas e Equipamentos 289.068,88             (289.068,88)               -                               289.068,88             

289.068,88           (289.068,88)            -                            289.068,88           

31.12.2017
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Custo de Saldo Saldo em

Descrição Aquisição Depreciação Líquido 31.12.2016

Imobilizado | Praça do Conhecimento I

Moveis e Utensilios 266.320,00            (96.239,36)                170.080,64               192.273,14            

Computadores e Perifericos 250.026,29            (72.198,46)                177.827,83               196.917,48            

Maquinas e Equipamentos 122.611,88            (43.926,54)                78.685,34                  86.377,91               

Instalações 22.218,86               (7.975,62)                   14.243,24                  16.465,04               

(149.838,61)           149.838,61               -                              (149.838,61)           

511.338,42           (70.501,37)               440.837,05              342.194,96           

Imobilizado | Praça do Conhecimento II

Moveis e Utensilios 3.473,70                 (335,92)                      3.137,78                    1.300,96                 

Computadores e Perifericos 92.561,84               (25.722,20)                66.839,64                  51.672,58               

Maquinas e Equipamentos 57.367,52               (11.932,53)                45.434,99                  43.960,74               

153.403,06           (37.990,65)               115.412,41              96.934,28             

Imobilizado | Casa Futuro Agora

Moveis e Utensilios 3.571,34                 (3.571,34)                   -                              3.350,05                 

Computadores e Perifericos 9.040,23                 (9.040,23)                   -                              8.553,29                 

Maquinas e Equipamentos 3.252,85                 (3.252,85)                   -                              3.180,15                 

15.864,42             (15.864,42)               -                            15.083,49             

Imobilizado | Casa Futuro Agora

Maquinas e Equipamentos 52.200,00               (52.200,00)                -                              50.895,06               

52.200,00             (52.200,00)               -                            50.895,06             

1.311.373,11        (755.123,65)             556.249,46              1.033.401,85        

31.12.2017

9. CONTRATOS E ACORDOS DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA. 

 

Descrição 31.12.2017 31.12.2016

Projeto Casa Futuro Agora 38.946,54                             285.728,19                           

Projeto Adapta Sertão - COPES 23,21                                     61.355,76                             

Projeto Quem Ama Abraça litica para Mulheres - SPM -                                         (1.440,00)                              

Projeto Prá Lá e Prá Cá - Fundação Ford -                                         1.440,00                                

Projeto Casa Rio Digital 674.278,97                           384.957,55                           

Projeto Adapta Sertão - BID 289.788,17                           228.633,02                           

Praça do Conhecimento II 2.514.880,08                        7.341.424,94                        

Praça do Conhecimento I 2.357.222,12                        2.619.285,82                        

Outros projetos 432,25                                   574.187,53                           

5.875.571,34                      11.495.572,81                    
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10. PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL 
É constituído pelos bens incorporados e pelo superávit ou déficit inerente às atividades da REDEH - REDE DE 
DESENVOLVIMENTO HUMANO, apurado ao término de cada exercício social. 
 
11.  PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS 

A REDEH - REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO está sujeita a processos judiciais, reivindicações e 

contingências resultantes do curso normal dos negócios. Quando tais valores podem ser estimados a 

Administração da Instituto, de acordo com a Deliberação CVM no 489/05, adota procedimento de classificar as 

causas impetradas em função do risco de perda, baseada na opinião de seus consultores jurídicos, da seguinte 

forma: 

 Para causas cujo desfecho negativo para a Organização seja considerado como provável, são constituídas 

provisões; 

 Para as causas cujo desfecho negativo para a Organização seja considerado como possível, as informações 

correspondentes são divulgadas em Notas Explicativas, e 

 Para as causas cujo desfecho negativo para a Organização seja considerado como remoto, somente são 

divulgadas em Notas Explicativas as informações, que, a critério da Administração, sejam julgadas de 

relevância para o pleno entendimento das demonstrações contábeis. 

Em 31 de dezembro de 2017 a REDEH - REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO não possuía nenhuma ação 

em curso conforme os assessores jurídicos externos. 

 

12.  DESPESAS COM PESSOAL 

 

Descrição 31.12.2017 31.12.2016

Despesa com Salários 9.608,98                                 47.378,49                              

INSS Patronal 3.773,29                                 6.024,71                                 

FGTS 727,36                                    4.733,73                                 

PIS sobre Folha 108,47                                    626,27                                    

Assistencia Medica 77.651,40                              71.142,46                              

Contribuição Sindical -                                           1.536,09                                 

Despesas com 13º Salario 757,68                                    4.546,12                                 

Despesas com Férias 2.525,60                                 6.061,48                                 

GRRF Multa Rescisória | Aviso Previo Indenizado 8.521,44                                 

103.674,22 142.049,35                         
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13.  DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

Descrição 31.12.2017 31.12.2016

Despesas com Pessoa Juridica 730.696,00 475.921,36

Despesas com Viagens 80.830,93 153.942,75

Despesas com Fretes e Carretos 2.695,15 8.585,16

Despesas com Material de Uso e Consumo 7.439,62 16.242,88

Despesas com Comunicação (Telefone | Internet) 3.539,00 4.262,96

Despesas com Cartão de Crédito 116.872,00 45.664,81

Despesas com Depreciação 24.200,76                              20.867,40                              

Outros 114.181,54                            72.048,88                              

1.080.455,00 797.536,20                         

14.  DESPESAS TRIBUTÁRIAS 

Descrição 31.12.2017 31.12.2016

Despesas com ISS 39.391,19                              20.156,23                              

Despesas com Taxas Municipais 674,42                                    3.475,48                                 

40.065,61 23.631,71                           

15.  RESULTADO FINANCEIRO, LÍQUIDO. 

Descrição 31.12.2017 31.12.2016

Receita Financeira

Rendimento de Aplicação Financeira 134.420,86                            185.206,47                            

134.420,86                         185.206,47                         

Despesas Financeiras

Despesas com IOF sobre Opereração de Câmbio (208,72)                                   (226,97)                                   

Despesas com Juros Pagos (88,80)                                     (97,37)                                     

Despesas Bancárias (11.925,24)                             (2.296,10)                               

(12.222,76)                         (2.620,44)                            

Resultado Financeiro, Líquido 122.198,10                        182.586,03                        

 

16.  IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS. 

A REDEH - REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, por sua finalidade e objetivos e por atender aos 

requisitos da legislação em vigor, usufrui isenção do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre os eventuais superávits dos exercícios. O PIS/PASEP-

Programa de Integração Social e de Formação do Servidor Público é calculado na base de 1% da folha de 

pagamento. 
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17. SEGUROS 

Em 31 de dezembro de 2017, a REDEH - REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO não mantinha cobertura 

de seguros para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de suas atividades. 

18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
a) Valorização dos instrumentos financeiros 
Os principais instrumentos financeiros do ativo em 31 de dezembro de 2017 são: 
 

 Caixa e equivalentes de caixa: Os saldos em conta corrente têm seus valores justos corresponde aos saldos 

contábeis; e  

 Títulos e valores mobiliários: os saldos em aplicações financeiras de curto prazo, que têm seus valores 

justos correspondem aos saldos contábeis. 

b) Operações com instrumentos derivativos 

A REDEH - REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO não efetuou operações em caráter especulativo, seja em 

derivativos, ou em quaisquer outros ativos de risco. Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 não existiam saldos 

ativos ou passivos protegidos por instrumentos derivativos. 

19. QUOCIENTES PATRIMONIAIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i) Esse quociente determina quanto o Instituto tem de disponibilidades para saldar, imediatamente, cada 

R$1,00 de dívidas. Atualmente, com a evolução do mercado de crédito, esse quociente tem pouca 

relevância, pois a entidade não mantém elevados valores em caixa em detrimento de aplicações na 

própria atividade. Dessa maneira, diferentemente dos demais quocientes de liquidez, onde quanto maior 

for o quociente melhor será a situação da entidade, o quociente de liquidez imediata, se elevado, pode 

representar ociosidade de recursos financeiros. 

 

(ii) O quociente de liquidez corrente (ou comum) indica a capacidade de pagamento das obrigações de curto 

prazo (correntes) utilizando os bens e direitos transformáveis em dinheiro no curto prazo. Esse quociente 

determina quanto a Organização tem em valores circulantes para cada R$1,00 de dívidas. Quanto maior 
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for o quociente de liquidez corrente melhor será a situação da Organização. Os resultados são analisados 

da seguinte forma: 

Maior que 1 – Demonstra que há razoável margem no disponível para uma possível liquidação das 

obrigações; 

Igual a 1 – Os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes; e 

Menor que 1 – Demonstra que não há disponibilidade suficiente para quitar as obrigações a curto 

prazo, caso fosse necessário. 

(iii) A liquidez geral estuda a capacidade de a entidade pagar suas obrigações de curto e de longo prazo. Para 

isso, somam-se todos os valores que a Organização pode transformar em dinheiro no curto e longo prazo 

e, dividindo esse valor pelo total das obrigações de curto e de longo prazo, determina-se quanto a 

Organização possui de ativos para cada R$1,00 de passivos. Quanto maior for o quociente de liquidez 

geral melhor será a situação da Organização. 

20.     EVENTOS SUBSEQUENTES 

Não é de nosso conhecimento qualquer evento, subsequente à data do encerramento do exercício até a 

presente data, que possa afetar a posição patrimonial e financeira, bem como o resultado do período, 

impedindo a continuidade normal das atividades do REDEH - REDE DE DESENVOLVIMENTO 

HUMANO.  

 

 

REDEH - REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. 

 

 

_____________________________________________________________________ 
Thais Rodrigues Corral 

Presidente 
CPF: 427.150.087-91 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 
Cintia Rodrigues do Santos 

Contadora CRC 097769 
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Balanço Patrimonial Comparativo Página : 1 

 
Empresa : REDEH - REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 

CNPJ : 39.064.233/0001-93 Período de Referência Ano de 2017 

2017 2016 

ATIVO 7.001.886,37 13.367.324,37 

CIRCULANTE 6.020.235,40 11.901.541,72 

DISPONIBILIDADES 5.249.441,03 10.998.717,30 

Caixa Geral 3.879,67 12.306,69 

Bancos conta Movimento 20,50 252,81 

Bancos conta Aplicação 1.409.319,70 1.457.999,68 

Disponível Projetos 3.836.221,16 9.528.158,12 

CRÉDITOS A RECEBER 770.794,37 902.824,42 

Impostos a Recuperar 734.058,57 734.058,57 

Direitos Realizáveis 15.293,51 126.300,87 

Adiantamentos 21.442,29 42.464,98 

ATIVO NÃO CIRCULANTE 981.650,97 1.465.782,65 

DEPÓSITOS JUDUCIAIS 312.330,45 312.330,45 

Depósito Judicial 312.330,45 312.330,45 

IMOBILIZADO 669.320,52 1.153.452,20 

Imobilizado 113.071,06 120.050,35 

Imobilizao Projeto CRD - 238.526,78 

Imobilizado Quem Ama Abraça - 698,40 

Imobilizado Fundo Clima - 289.068,88 

Imobilizado Projeto Nave I 440.837,05 342.194,96 

Imobilizado Projeto Nave II 115.412,41 96.934,28 

Imobilizado Projeto Casa Futuro Agora - 15.083,49 

Imobilizado Projeto Adapta Sertão/Licuri - 50.895,06 

 
2017 2016 

PASSIVO 7.001.886,37 13.367.324,37 

CIRCULANTE 5.879.029,06 12.605.209,17 

PASSIVO CIRCULANTE 5.879.029,06 12.605.209,17 

Fornecedores de Serviços e Materiais 3.354,00 31.050,10 

Obrigaões Trabalhistas e Sociais 103,72 1.042,36 

Recursos de Projetos 5.875.571,34 12.573.116,71 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 0,00 252,23 

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 0,00 252,23 

Empréstimos 0,00 252,23 

FUNDO PATRIMONIAL 1.122.857,31 761.862,97 

PATRIMÔNIO SOCIAL 107.694,00 107.694,00 

Patrimônio Social 107.694,00 107.694,00 

SUPERAVITS/DEFICITS 1.015.163,31 654.168,97 

Superávits Acumulados 1.344.230,09 983.235,75 

Deficits Acumulados (329.066,78) (329.066,78) 

 

 

 

 

 

Thaís Rodrigues Corral 

Presidente 

CPF: 427.150.087-91 

 

 

 

 

 

Cíntia Rodrigues dos Santos 

Contadora - CRC/RJ 097769 

 

 


