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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ao
Conselho Diretor do
Instituto Centro de Vida
Cuiabá - MT
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis do Instituto Centro de Vida (Entidade), que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Centro de Vida 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.
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 “Reponsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos
independentes em relação à Entidade de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião.
Responsabilidades da Administração e da governança 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,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a Entidade 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 a Entidade ou cessar suas operações, ou
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
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Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em
conjunto, estejam 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 contábeis.
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como 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 nas circunstâncias, mas não com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da entidade.
• 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 uma incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da entidade.
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria
para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião,
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a
entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
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Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as
divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 28 de abril de 2021.

CRC 2SP024410/O-5

Deul J. Pereira

Manoel Messias de Oliveira Bastos

Contador CRC – 1SP 102.800/O-0

Contador CRC – 1SP 123.790/O-3
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Balanços patrimoniais
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em reais – R$)
Ativo

Nota

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de projetos
Outros créditos
Despesas do exercício seguinte
Não circulante
Contas a receber de projetos
Outros créditos
Investimentos
Imobilizado
Intangível

2020

2019

4
5
6

9.336.366
1.194.114
113.687
10.644.167

9.479.298
138.083
148.129
10.600
9.776.110

7
8

252.256
146.700
1.893
603.348
3.587
1.007.784

252.256
146.700
1.893
430.854
3.587
835.290

11.651.951

10.611.400

10
11

137.619
489.325
187.268
9.086.018
3.532
9.903.762

208.173
411.314
163.456
8.543.463
17.371
9.343.777

3.g

457.078

273.884

457.078

273.884

10.360.840

9.617.661

1.072.929
218.182
1.291.111
11.651.951

1.017.674
(23.935)
993.739
10.611.400

9
9

Total do ativo
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores
Férias e encargos sociais
Obrigações fiscais e sociais
Recursos vinculados a projetos
Outras obrigações
Não circulante
Receita diferida

Total do passivo
Patrimônio líquido
Patrimônio social
Superávit (déficit) do exercício
Total do passivo e patrimônio líquido

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em reais – R$)
Nota

2020

2019

Receitas
Doações nacionais
Doações estrangeiras
Prestação de serviços
Receitas financeiras
Outras receitas

18
19

5.597.611
6.807.267
145.711
110.227
232.994
12.893.810

5.019.910
7.270.345
151.892
110.590
127.122
12.679.859

20
21
22
23

3.987.729
858.342
4.614.309
932.885
331.141
1.747.860
114.421
88.941
12.675.628

3.579.949
784.450
4.307.530
1.353.139
1.485.253
1.066.876
93.322
33.275
12.703.794

218.182

(23.935)

Despesas operacionais
Salários e benefícios
Encargos sociais
Serviços prestados por terceiros
Repasse de recursos
Viagem e diárias
Administrativas e gerais
Depreciação e amortização
Outras despesas operacionais

Superávit (déficit) do exercício

24

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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Demonstração das mutações do patrimônio liquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em reais – R$)

Patrimônio social
Fundo patrimonial

Total

(Déficit)
superávit
exercício

Institucional

Rescisório

Saldos em 31.12.2018

514.463

124.110

Incorporação do resultado

-

-

-

Acréscimo ao fundo

-

55.126

-

-

55.126

-

55.126

Utilização do fundo

-

(12.769)

-

-

(12.769)

-

(12.769)

-

-

-

8.341

-

8.341

-

-

-

-

Rendimento financeiro

8.341

Déficit do exercício

-

Saldos em 31.12.2019

522.804

Incorporação do resultado

-

166.467

Doações

Superávit
acumulado

270.463

270.463

(198.490)

710.546

256.430

256.430

256.430

(256.430)

(23.935)

(23.935)

23.935

56.126

-

-

56.126

-

Rendimento financeiro

23.064

-

-

-

23.064

Superávit do exercício

-

-

-

-

-

Saldos em 31.12.2020

545.868

222.593

270.463

993.739

(23.935)

Acréscimo ao fundo

34.005

1.072.929

-

(23.935)

1.017.674

-

966.976

(23.935)

57.940

-

Total

56.126
23.064

218.182

218.182

218.182

1.291.111

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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Demonstração dos fluxos de caixa – Método Indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em reais – R$)
2020

2019

218.182

(23.935)

114.421
900
23.064
56.126
412.693

93.322
8.341
42.357
120.085

(1.056.031)
34.442
10.600
(1.010.989)

(67.118)
(155.182)
(1.900)
(224.200)

(70.554)
78.011
23.812
(13.839)
542.555
183.194
743.179

202.220
53.129
32.619
8.083
4.058.977
(24.289)
4.330.739

144.883

4.226.624

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Acréscimos de ativo imobilizado
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos

(287.815)
(287.815)

(50.643)
(50.643)

(Redução) aumento de caixa e equivalentes de caixa

(142.932)

4.175.781

Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

9.479.298
9.336.366

5.303.517
9.479.298

(Redução) aumento de caixa e equivalentes de caixa

(142.932)

4.175.781

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Superávit (déficit) do exercício
Ajustes:
Depreciação e amortização
Resultado da baixa de ativo imobilizado
Rendimento financeiro - Fundo Institucional
Acréscimo/utilização do Fundo rescisório

(Aumento) redução dos ativos:
Contas a receber de projetos
Outros créditos
Despesas do exercício seguinte
Aumento (redução) dos passivos:
Fornecedores
Férias e encargos sociais
Obrigações fiscais e sociais
Outras obrigações
Recursos vinculados a projetos
Receitas diferidas

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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Notas explicativas às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
1. Aspectos institucionais
O Instituto Centro de Vida (ICV) foi fundado em 14 de abril de 1991, como sociedade civil de direito
privado sem fins lucrativos, sob a forma de associação civil de caráter científico e cultural, de interesse
público, sem distinção de religião, raça, etnia e classe social. É dirigido pelos seus membros efetivos e
associados, com sede na Rua Américo Salgado, nº 1.890 – Bairro Quilombo, Cuiabá - MT.
O Instituto Centro de Vida tem como objetivo promover e estimular o desenvolvimento de ações que
contribuam para a proteção do meio ambiente, a utilização sustentável dos recursos naturais, a
melhoria da qualidade de vida e a manutenção da diversidade biológica e cultural para a atualidade. e
as gerações futuras, bem como desenvolver ações de interesse público, a fim de alcançar o respeito à
vida, às liberdades, aos direitos humanos e ao fortalecimento da cidadania.
2

Base de preparação

2.1 Declaração de conformidade
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
A emissão das demonstrações contábeis foi autorizada pela Administração em 28 de abril de 2021.
2.2 Base de mensuração
As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos
Instrumentos financeiros não derivativos mensurados pelo valor justo por meio do resultado.
2.3 Moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional do Instituto. Todas as
informações financeiras são também apresentadas em Real e foram arredondadas com a eliminação de
centavos.
2.4 Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de
políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais
podem divergir dessas estimativas.

Rua Azevedo Soares, 1342 – Conj. 01 – CEP 03322-001 – Vila Gomes Cardim – São Paulo – SP - Telefone 11 3360 1303
jpm@jpmauditores.com.br – www.jpmauditores.com.br

10

JPM
Instituto Centro de Vida
Parecer sobre as demonstrações contábeis
Exercício findo em 31 de dezembro de 2020

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. As revisões com relação a estimativas
contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos
futuros afetados. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem,
entre outros, o valor residual do ativo imobilizado (nota 9).
3. Principais políticas contábeis
As políticas contábeis descritas abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente pelo Instituto.
a) Moeda estrangeira
As transações em moeda estrangeira são convertidas para o Real pelas taxas de câmbio nas datas das
transações.
b) Instrumentos financeiros
Ativos financeiros não derivativos
O Instituto reconhece os empréstimos e recebíveis inicialmente na data em que foram originados. O
Instituto possui os ativos financeiros não derivativos registrados pelo valor justo por meio do
resultado de empréstimos e recebíveis.
Registrados pelo valor justo por meio do resultado
Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como
mantido para negociação e seja designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos
financeiros são designados pelo valor justo por meio do resultado se o Instituto gerencia tais
investimentos e toma decisões de negociação baseadas em seus valores justos de acordo com a gestão
de riscos e a estratégia de investimentos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do
resultado são medidos pelo valor justo e mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no
resultado do exercício.
Empréstimos e recebíveis
Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos que não são cotados no
mercado ativo, sendo tais ativos reconhecidos inicialmente pelo valor justo. Após o reconhecimento
inicial, se aplicável, os ativos são reduzidos por eventual perda do valor recuperável.
Os empréstimos e recebíveis abrangem caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras e outros
créditos.
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Notas explicativas às demonstrações contábeis
Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e bancos sem restrição para movimentação e
aplicações financeiras que possuem elevado nível de liquidez os quais são sujeitos a um risco
insignificante de alteração no valor e são utilizados na gestão das obrigações de curto prazo.
Aplicações financeiras
As aplicações financeiras são, substancialmente, representadas por Fundos de renda fixa, realizadas
com instituição financeira de primeira linha às quais estão registradas pelo valor justo por meio do
resultado.
Passivos financeiros não derivativos
O Instituto reconhece os passivos financeiros não derivativos inicialmente na data em que são
originados. Um passivo é baixado quando suas obrigações foram satisfeitas através da retirada,
cancelamento ou pagamento. Os passivos financeiros não derivativos estão representados por
fornecedores e outras contas a pagar.
Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos
de transação atribuíveis e incorporado dos encargos em virtude de eventual atraso no pagamento.
c) Ativo imobilizado
Reconhecimento e mensuração
Os bens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzido de depreciação
acumulada e perda de redução ao valor recuperável acumulada, quando necessária. Os ativos
recebidos em doação são mensurados a valor justo. O custo inclui gastos que são diretamente
atribuíveis à aquisição de um ativo.
Os ganhos e perdas na alienação de um item do ativo imobilizado são apurados pela comparação entre
os recursos oriundos da alienação com o valor contábil e são reconhecidos como outras receitas no
resultado.
O software adquirido, que é parte integrante da funcionalidade de um equipamento, é capitalizado
como parte daquele ativo.
Os gastos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos
futuros associados com os gastos serão auferidos pelo Instituto. Gastos de manutenção e reparos
recorrentes são reconhecidos no resultado quando incorridos.
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Notas explicativas às demonstrações contábeis

Depreciação

A depreciação acumulada é calculada sobre o valor depreciável. A depreciação é reconhecida no resultado
baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada item do imobilizado. Esse
método é o que mais se aproxima a realidade da Entidade quanto ao consumo dos ativos.
As vidas úteis médias estimadas dos itens significativos do ativo imobilizado para o exercício corrente
e período comparativo são as seguintes:
Edificações
Veículos e equipamentos de informática
Máquinas e equipamentos, móveis e utensílios e instalações

25 anos
5 anos
10 anos

Os critérios de depreciação e a vida útil são revistos a cada encerramento de exercício e ajustados caso
seja apropriado.
d) Redução ao valor recuperável
Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada período
de encerramento do exercício para apurar se há evidencia objetiva de que tenha ocorrido perda no seu
valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência indica que um
evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um
efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira
confiável.
Os ativos não financeiros têm o seu valor recuperável testado, no mínimo, anualmente, caso haja
indicadores de perda de valor. A Administração não identificou qualquer indicativo que justificasse a
constituição de uma provisão para perda sobre seus ativos.
e) Benefícios a empregados
Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são incorridas como despesas conforme o
serviço relacionado seja prestado.
Dentre os benefícios oferecidos pelo Instituto não há qualquer benefício pós emprego a colaborador
que possa gerar uma obrigação futura.
f) Provisões
Uma provisão é reconhecida se, em função de um evento passado, o Instituto possui uma obrigação
legal ou construtiva presente que possa ser estimada de maneira confiável e é provável que um recurso
seja requerido para liquidar a obrigação.
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g) Receita diferida
Os recursos decorrentes de projetos que são aplicados na aquisição de ativo imobilizado são
reconhecidos como receita diferida no passivo não circulante e são transferidos para o resultado do
exercício, conforme o regime de competência, no mesmo prazo e pelos mesmos montantes das despesas
de depreciação do ativo imobilizado.
h) Reconhecimento de receitas e apuração do resultado
O resultado do exercício é apurado de acordo com o regime contábil de competência. Para os projetos
cujos recursos foram aportados por financiadores que requerem a prestação de contas, as receitas são
reconhecidas em valor equivalente aos gastos dos referidos projetos, de modo que seja nulo o resultado
do confronto entre as despesas e as receitas apropriadas.
A Entidade possui três tipos principais de receitas (receitas com doações nacionais, receitas com
doações internacionais e receitas de prestação de serviços).
i) Receitas financeiras
As receitas financeiras abrangem, basicamente, os rendimentos de juros sobre aplicações financeiras.
Os rendimentos são reconhecidos no resultado, através do método dos juros efetivos.
As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente conversíveis em um
montante conhecido de caixa e estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.
j) Empréstimos entre projetos
Para permitir um maior controle das operações de empréstimos entre os projetos, os valores são
contabilizados, simultaneamente, em conta de ativo e de passivo circulantes, sem representar qualquer
efeito no patrimônio líquido do Instituto. Em 31 de dezembro de 2020 o saldo desta rubrica era de R$
1.435.500 (R$ 324.300 em 2019). Em virtude de os valores estarem registrados em conta de ativo e de
passivo e terem a mesma natureza, eles foram compensados entre si.
A característica básica destes empréstimos é que eles são realizados para cobrir momentaneamente as
necessidades de capital de giro de determinados projetos, representado pelo descasamento entre a
execução das atividades e o ingresso dos recursos.
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4. Caixa e equivalentes de caixa

Bancos
Aplicações financeiras

(*)

2020

2019

7.296.833
2.039.533
9.336.366

3.260.205
6.219.093
9.479.298

(*) Aplicações financeiras em Fundo de renda fixa no Banco do Brasil
5. Contas a receber de projetos
Os valores correspondem a recursos aplicados em atividades de Projetos durante os exercícios e que
serão restituídos pelos seus financiadores no ano seguinte.
Projeto
2020
IPAM - Instituto de Pesquisa Ambiental – Projeto OCF/NORAD
BNDES - Projeto Valorizando Cadeias Sócioprodutivas Amazônicas
CASA – Fundo Casa – Projeto Defensores de Direitos Indígenas
Fundação OAK / Projeto Descarbonizar 2050
Solidaridad – Fundo Ação Int. Amer. Latina / Projeto Pecuária NORAD - Solidaridad
Consultoria - SEIAF
Consultoria / WWF
CASA – Fundo Casa / Projeto Destruição Teles Pires
FUNBIO – Fund. Bras. para a Biodiversidade / Projeto Fortalecimento Institucional FEPOIMT
CASA – Fundo Casa / Projeto Segurança da Informação
WWF – Brasil / Projeto Análises ADS Amazônia e Matopiba
IMAZON – Instituto Meio Ambiente Amazônia/Projeto Forest Transparency
GBMF – Gordon and Betty Moore Foundation / Projeto Validação Car
GWC – Global Wildlife Conservation / Projeto Restauro Dicaprio
Porticus Foundation / Projeto Direito Socioambiental Tapajós
EDF – Environmental Defense Fund / Projeto Avaliação REM
Foundation Global Canopy /Projeto Soja e Desmatamento

10.115
697.960
6.422
1.195
1.800
189.455
1.800
31.502
18.550
240
36.927
158.309
30.900
8.939
1.194.114

2019
1.800
37.489
74.119
16.680
6.195
1.800
138.083

6. Outros créditos
Adiantamentos a fornecedores
Adiantamentos para viagens
Adiantamentos de férias
Adiantamentos a funcionários
Impostos a recuperar

85.488
22.157
6.040
2
113.687
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7. Contas a receber de projetos
O valor de R$ 252.256 corresponde a gastos efetuados decorrentes da contribuição do Instituto para a
geração de créditos de sequestro de carbono no âmbito do Projeto Carbono Socioambiental do Xingu /
Natura, cujo montante será recebido ao longo da sua execução até o ano de 2030.
8. Outros créditos
Corresponde a contrato de mútuo celebrado com a PECSA – Pecuária da Amazônia S.A. assinado em
19 de julho de 2019 no valor de R$ 146.700. A devolução é prevista após 24 meses e sem a cobrança de
encargo financeiro.
9. Imobilizado e intangível
As movimentações do custo, da depreciação e amortização no exercício findo em 31 de dezembro de
2020, estão demonstradas nos quadros abaixo:
Imobilizado
Custo de aquisição

01.01.2020

Terrenos
Edifícios
Veículos
Maquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Instalações
Equipamentos de informática

58.278
209.515
226.960
97.552
62.469
34.642
524.359
1.213.775

Adições
220.000
67.815
287.815

Baixas
3.700
5.576
4.300
69.776
83.352

31.12.2020
58.278
209.515
446.960
93.852
56.893
30.342
522.398
1.418.238

Depreciação acumulada
Edifícios
Veículos
Maquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Instalações
Equipamentos de informática

Valor líquido

123.445
61.547
75.118
45.111
25.659
452.041
782.921

8.381
63.889
4.655
4.385
2.723
30.388
114.421

2.415
5.961
4.300
69.776
82.452

131.826
125.436
77.358
43.535
24.082
412.653
814.890

430.854

173.394

900

603.348
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Intangível
Custo de aquisição

01.01.2020

Softwares
Marcas e patentes

Adições

Baixas

-

-

56.506
3.587
60.093

31.12.2020
56.506
3.587
60.093

Amortização acumulada
Softwares

56.506
56.506
Valor líquido

-

-

3.587

56.506
56.506
3.587

10. Obrigações fiscais e sociais
Descrição
INSS – salários
INSS – serviços prestados
Imposto de renda retido na fonte – salários
Imposto de renda retido na fonte – serviços prestados
FGTS
Outros tributos

2020

2019

75.952
7.662
63.370
5.308
25.500
9.476
187.268

61.930
9.477
54.442
5.927
22.638
9.042
163.456

11. Recursos vinculados a projetos
Os recursos recebidos de financiadores para aplicação em projetos são inicialmente contabilizados no
passivo circulante na rubrica de Recursos vinculados a projetos. Ao final do exercício, é feita a
transferência para receita em valor equivalente às despesas do projeto havidas durante o ano,
procedimento que não tem influencia na apuração do superávit ou déficit.
Na data do balanço, o saldo da conta de Recursos vinculados a projetos representa valor a ser aplicado em
gastos no exercício seguinte, devendo corresponder a fundos existentes em bancos conta movimento,
aplicações financeiras ou de empréstimos efetuados para outros projetos.
Os valores a receber durante o ano de 2021 relativamente a projetos com recursos assegurados é de R$
19.602.641 (R$ 14.161.696 durante o ano de 2020).
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A conta de Recursos vinculados a projetos nacionais e estrangeiros e prestação de serviços apresenta em 31 de
dezembro de 2020 o valor de R$ 9.086.018 (R$ 8.543.463 em 2019), conforme detalhes abaixo:
Projetos Nacionais
Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza/Projeto Proteção de Áreas Úmidas de Mato Grosso
Ministério da Justiça/Projeto Restauro Florestal
ICS – Instituto Clima e Sociedade/Projeto Fortalecimento Institucional
WWF – Brasil - USAID/Projeto Amazônia Indígena
ICS – Instituto Clima e Sociedade/Projeto Monitoramento Independente
WWF – Brasil/Projeto Transparência
Ministério Público do Estado de MT/Projeto Rede Latino-Americana do Ministério Publico Ambiental
Candido Botelho Bracher/Projeto COVID 19 – FEPOIMT / Galo da Manhã
WWF – Brasil/Projeto SOS Filhas do Pantanal e Cerrado
Ministério Público do Estado de Mato Grosso/Projeto Águas para o Futuro
FUNBIO – Fundo Brasileiro para a Biodiversidade /Projeto Agroecologia em Rede
FUNBIO – Fundo Brasileiro para a Biodiversidade /Projeto Conectagro REM
IMAZON – Instituto Homem Meio Ambiente Amazônia/Projeto Rede Simex
Ministério Público/Projeto XV Congresso MP Meio Ambiente

18.316
279.224
181.929
178.096
2.787
75.224
7.473
74.712
107.988
1.274.006
388.988
859.376
25.561
24.000
3.497.680

Projetos Estrangeiros
Porticus Foundation/Projeto Controle Social Infraestrutura
Solidaridad – Fund. Ação Int. América Latina/Projeto Pecuária Norad
MOTT - Fundação MOTT/Projeto Infraestrutura na Amazônia
GBMF – Gordon and Betty Moore Foundation/Projeto Plataforma Tapajós
GCF – Fundação GCF/Projeto Valorizando Florestas de Mato Grosso
EIA – Environmental Investigation Agency/ProjetoTimber Monitoring
Good Energies Foundation/Projeto Incentivos Econômicos para Preservar Florestas de Mato Grosso
Deutsche Gesellschaft fur Internacional e Zuzammenarbeit (GIZ)/Pojeto Red Programm
WRI – World Resources Institute/Projeto Consolidando GFW
CLUA – Climate and Land Use Alliance/Projeto Diálogo Brasil
Walmart Foundation /Projeto Arranjos Socioprodutivos
Open Society/Projeto Exposing and Tackling Illegalities

3.507
91.243
716.300
884.354
1.945
32.766
218.372
9.127
13.044
121.811
3.039.895
426.630
5.558.994

Prestação de Serviços
Consultoria REM / KFW
Consultoria SEIAF
Consultoria Plant for The Planet Brazil

Total projetos nacionais, estrangeiros e prestação serviços
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12. Imunidade tributária
Tendo em vista que o Instituto não distribui parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de
lucro ou participação nos resultados, aplica integralmente os recursos para manutenção dos seus
objetivos institucionais e mantém a escrituração regular de suas receitas e despesas, ele está isento do
pagamento do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL incidente sobre o superávit apurado.
13. Patrimônio líquido
Representa a dotação inicial do Instituto, acrescido dos superávits, de doações patrimoniais e
diminuído dos déficits apurados anualmente desde a data da sua constituição, além do fundo de
reserva institucional e fundo rescisório.
De acordo com o estatuto social, em caso de dissolução do Instituto, após liquidadas todas as dívidas, o
eventual patrimônio remanescente será transferido a outra pessoa jurídica qualificada como
organização da sociedade civil de interesse público que tenha o mesmo objetivo social.
14. Fundo de Reserva Institucional
O Fundo de Reserva Institucional foi criado por aprovação do Conselho Diretor do ICV em reunião
ordinária de 17 de abril de 2012 e que, de acordo com o regulamento, tem a finalidade de garantir
recursos financeiros para atender necessidades de pagamento de despesas da Entidade cujos valores
não estejam previstos nos orçamentos dos projetos, assim como viabilizar investimentos de longo
prazo da instituição.
15. Fundo Rescisório
O Fundo Rescisório é constituído com recursos de determinados projetos para fazer face ao custo da
multa de FGTS em caso de desligamento de funcionário, sem justa causa O saldo do referido fundo
em 31 de dezembro de 2020 era de R$ 222.593 (R$ 166.467 em 2019). O saldo do fundo deveria estar
representado por valor equivalente mantido em aplicação financeira. Entretanto, em virtude da falta
momentânea de recursos institucionais, foi utilizado parcialmente o valor do fundo rescisório, restando
como aplicação financeira o valor de R$ 30.149. A diferença de R$ 192.444 deverá, de maneira
gradativa, ser feita a recomposição do saldo.
16. Gestão de risco financeiro
Fatores de risco de risco financeiro
O Instituto apresenta exposição aos seguintes riscos decorrentes do uso de instrumentos financeiros:
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Risco de crédito
Risco de liquidez
Risco de mercado

A presente nota apresenta informações sobre a exposição do Instituto a cada um dos riscos acima.
Risco de crédito
Risco de crédito é o risco de um prejuízo financeiro do Instituto caso uma contraparte ou de instituições
financeiras depositárias de recursos de investimentos financeiros não cumprir com as suas obrigações
contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis de doações e de aplicações financeiras.
Para redução desses riscos, o Instituto adota como prática a análise das situações financeira e
patrimonial de suas contrapartes. Quanto às instituições financeiras, o Instituto somente realiza
operações com aquelas de baixo risco através de aplicações em fundos de renda fixa.
Exposição a riscos de crédito
O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do crédito. A exposição máxima
do risco do crédito na data das demonstrações contábeis foi:
2020
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de projetos
Circulante
Não circulante

Outros créditos

2019

9.336.366

9.479.298

1.194.114
252.256
1.446.370

138.083
252.256
390.339

113.687
1.560.057

148.129
538.468

10.896.423

10.017.766

Risco de liquidez
Risco de liquidez é o risco de o Instituto encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações
associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista. A abordagem na
administração da liquidez é a de garantir que sempre ela seja suficiente para cumprir com suas
obrigações, em condições normais, sem causar perdas.
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O Instituto apresentava em 31 de dezembro de 2020 um ativo circulante de R$ 10.644.167 (R$ 9.765.510
em 2019, líquido de despesas do exercício seguinte) para um passivo circulante de R$ 9.903.762 (R$
9.343.777 em 2019) o que representa uma liquidez positiva de R$ 740.405 (liquidez positiva de R$
421.733 em 2019).
Os vencimentos contratuais de passivos financeiros não ultrapassam o período de 180 dias, o mesmo
ocorrendo com os ativos circulantes.
Risco de mercado
Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, tais como as taxas de câmbio para os
recursos recebidos de financiadores do exterior e taxas de juros para os ganhos obtidos no valor de
suas participações em instrumentos financeiros ou na possibilidade de oscilação dos preços de
mercado dos insumos utilizados na execução dos projetos. Essas oscilações de preços e taxas podem
provocar alterações no valor dos recursos recebidos, nas receitas financeiras e os custos do Instituto.
Este risco é diminuído tendo em vista que um dos componentes relevantes dos gastos (38% em 2020 e
34% em 2019) é o de pessoal cuja remuneração é estabelecida através de acordo coletivo com a
categoria profissional dos seus colaboradores e é pago em moeda nacional.
O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é administrar e controlar as exposições a riscos de
mercados, dentro de parâmetros aceitáveis. Este risco é reduzido uma vez que o principal componente
do custo dos projetos refere-se a gastos de pessoal fixado em moeda nacional e de acordo com o
dissídio da categoria profissional.
Com relação às taxas de juros, a entidade realiza seus investimentos em fundos de renda fixa, que
apresenta imediata liquidez e remuneração liquida satisfatória.
17. Cobertura de seguros
A Administração adota a política de contratar seguro de diversas modalidades, cuja cobertura é por
esta analisada, sendo considerada suficiente para fazer face à ocorrência de sinistros. As premissas de
riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo da auditoria das demonstrações
contábeis, consequentemente, não foram examinadas pelos nossos auditores independentes.
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18. Doações nacionais
Doador
BNDES / Valorizando Cadeias Sócioprodutivas Amazônicas
ICS - Instituto Clima e Sociedade / Projeto Monitoramento Independente
Ministério Público do Estado de Mato Grosso /Projeto Águas para o Futuro
FUNBIO - Fundo Brasileiro para a Biodiversidade / Fortalecimento
Institucional FEPOIMT
João Moreira Salles – ICS / Projeto Fortalecimento Institucional
WWF – Brasil – Projeto Amazônia Indígena
WWF – Brasil – Projeto Transparência
WWF – Brasil – Projeto Análises ADS Amazônia e Matopiba
WWF – Brasil – Projeto SOS Filhas do Pantanal e Cerrado
CASA – Fundo Casa / Projeto Segurança da Informação
Boticário – Fundação Grupo Boticário de Proteção a Natureza – Projeto
Proteção das Áreas Úmidas de Mato Grosso
MJ – Ministério da Justiça / Projeto Restauro Florestal
Cândido Botelho Bracher – Projeto Covid 19 FEPOIMT – Galo da Manhã
Outros doadores

2020

2019

3.712.937
139.777

3.866.104
133.051
-

615.330

372.339

149.119
517.934
81.866
90.002
100.405
28.684

493.952
12.316

23.604

37.031

12.174
125.289
490
5.597.611

58.593
46.524
5.019.910
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19. Doações estrangeiras
Doador
GBMF - Gordon and Betty Moore Foundation / Projeto Validação Car
GBMF - Gordon and Betty Moore Foundation / Projeto PlataformaTapajós
PORTICUS - Porticus Foundation / Projeto Controle Social Infraestrutura
PORTICUS - Porticus Foundation / Projeto Direito Socioambiental Tapajós
MOTT – Fundação MOTT / Projeto Infraestrutura Amazônia Fase 3
MOTT – Fundação MOTT / Projeto Infraestrutura Amazônia
Fundação OAK / Projeto Descarbonizar 2050
EDF - Environmental Defense Fund Incorporated / Projeto Avaliação REM
GCF - Fundação GCF / Projeto Valorizando Florestas de Mato Grosso
CIFOR - Instituto de Pesquisa Florestal /Projeto REDD+
IMAZON - Instituto Homem Meio Ambiente Amazônia /Projeto Forest Transparency
EIA - Environmental Investigation Agency / Projeto Timber Monitoring
Walmart Foundation /Projeto Arranjos Socioprodutivos
EDF - NORAD - Environmental Defense Fund / Projeto UNFCCC
EDF - NORAD - Environmental Defense Fund / Projeto ZDZ / EDF - Norad
Deutsche Geselschaft Fur Internationale Zuzammenarbeit (GIZ) / Projeto REDD
Programm
Solidaridad Fund. Ação Int. Amer. Latina / Projeto Pecuária Norad - Solidaridad
IPAM - Instituto de Pesquisa Ambiental Amazônia / Projeto OCF/IPAM/NORAD
Good Energies Foundation / Projeto Incentivos Econômicos para preservar Florestas
de Mato Grosso
WRI - Winrock Internat. Institute for Agricultural Development / Projeto Winrock
GWC - Global Wildlife Conservation / Projeto Restauro Dicaprio
WRI - World Resources Institute / Projeto Consolidando GFW
Outros

2020
686
531.355
861.465
354.928
249.378
66.263
245.496
466.070
130.831
124.998
460.733

2019
2.132.853
1.015.410
229.309
181.345
303.286
439.726
1.094.314
14.851
323.267
83
436.883

-

241.095

604.491
368.558

534.892
232.359

1.826.497

59.132

438.313
67.236
9.969
6.807.267

28.367
3.173
7.270.345

2.459.186
426.527
297.263
631.117
67.495
31.893
8.375
7.356
2.390
56.126
3.987.728

2.221.846
414.600
274.716
445.783
67.125
14.994
78.857
6.403
499
55.126
3.579.949

20. Despesas de salários e benefícios
Salários
Férias
13º salário
Auxílio alimentação
Plano de saúde
Formação de pessoal
Estágios
Seguro de vida
Programa de controle medico e saúde ocupacional
Verbas rescisórias
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Exercício findo em 31 de dezembro de 2020

Notas explicativas às demonstrações contábeis
21. Encargos sociais
2020
INSS – Folha de pagamento
FGTS
PIS

2019

631.556
201.848
24.938
858.342

569.625
192.487
22.338
784.450

4.462.277
152.032
4.614.309

4.039.827
267.703
4.307.530

471.545
186.000
275.340
932.885

31.310
654.211
62.500
285.434
73.776
179.314
65.544
1.050
1.353.139

1.658.213
89.647
1.747.860

942.837
124.039
1.066.876

22. Serviços prestados por terceiros
Serviços prestados - Pessoa jurídica
Serviços prestados - Pessoa física

23. Repasses de recursos
Operação Amazônia Nativa - OPAN
Instituto de Energia e Meio Ambiente – IEMA
International Rivers Network
Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia – IPAM
WRI Brasil
Centro de Inteligência Territorial
Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola - IMAFLORA
The Nature Conservancy do Brasil
Instituto Socioambiental - ISA
Associação de Educacão e Cultura Agroecológica Zumbis

24. Administrativas e gerais
Materiais de consumo
Tributos e tarifas
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