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Relatório dos auditores independentes sobre as
demonstrações financeiras
Aos
Administradores e aos Conselheiros do
Instituto Gerando Falcões
São Paulo - SP
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto Gerando Falcões (“Instituto” ou
“Entidade”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes
notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações
elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Gerando
Falcões em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de
caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
aplicáveis às pequenas e médias empresas.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos
independentes em relação à 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 pelas demonstrações financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e
médias empresas e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir
a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro.

KPMG Assurance Services Ltda., uma sociedade simples brasileira, de
responsabilidade limitada, e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro
independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (“KPMG
International”), uma entidade suíça.

KPMG Assurance Services Ltda., a Brazilian limited liability company and a
member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
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Na elaboração das demonstrações financeiras, 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 financeiras, 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.
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível
de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso:

−

−

−
−

−

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção
de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou
representações falsas intencionais.
Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 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 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 financeiras 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.
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada.

KPMG Assurance Services Ltda., uma sociedade simples brasileira, de
responsabilidade limitada, e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro
independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (“KPMG
International”), uma entidade suíça.

KPMG Assurance Services Ltda., a Brazilian limited liability company and a
member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
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Comunicamo-nos com a 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.
São Paulo, 21 de julho de 2020

KPMG Assurance Services Ltda.
CRC 2SP-023228/O-4

Flavio Gozzoli Gonçalves
Contador CRC 1SP290557/O-2

KPMG Assurance Services Ltda., uma sociedade simples brasileira, de
responsabilidade limitada, e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro
independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (“KPMG
International”), uma entidade suíça.

KPMG Assurance Services Ltda., a Brazilian limited liability company and a
member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
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Instituto Gerando Falcões
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)

Ativo
Caixa e equivalentes de caixa
Recursos vinculados a projetos
Contas a receber
Adiantamentos
Impostos a compensar
Despesas antecipadas

Nota
4
5
6

Total do ativo circulante
Não circulante
Imobilizado

Total do ativo não circulante

7

2019

2018

Passivo
Fornecedores
Salários, férias e encargos sociais
Impostos e contribuições a recolher
Projetos a executar
Receitas diferidas

2.119.663
6.855.746
919.830
54.490
17.473
3.260

1.572.763
1.302.098
828.212
103.962
1.296
140

9.970.463

3.808.471

934.600

898.055

Não circulante
Bens recebidos em doações a apropriar
Bens imobilizados vinculados

934.600

898.055

Total do passivo não circulante

10.905.063

4.706.526

8
9

2019

2018

135.098
331.323
48.447
6.871.653
-

9.969
131.035
18.000
1.295.852
35.000

7.386.520

1.489.856

566.340
52.582

753.073
40.940

618.923

794.013

2.899.620

2.422.657

Total do patrimônio líquido

2.899.620

2.422.657

Total do passivo e patrimônio líquido

10.905.063

4.706.526

10

Total do passivo circulante

Patrimônio líquido
Superávits acumulados

Total do ativo

Nota

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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7
10

11

Instituto Gerando Falcões
Demonstrações de resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)

Nota
Receitas operacionais
Atividades
Receita com doações
Receita com contrato incentivado
Receitas de projetos e patrocínios institucionais restritos
Receita de serviços
Receita com trabalho voluntário e gratuidades
Outras receitas

12
10
10/13
14

Despesas operacionais
Despesas com projetos
Despesas com serviços de terceiros
Despesas com materiais de consumo
Despesa com projeto incentivado
Despesas com projetos e patrocínios institucionais restritos
Despesas com trabalho voluntário e gratuidades
Despesas gerais com projetos de terceiros

15
16
10
10/17
14

Despesas Administrativas
Despesas com pessoal
Despesas com sede, administrativas e gerais
Despesas tributárias
Outras despesas

18
19

2019

2018

3.976.394
1.461.536
4.569.908
842.938
37.386

3.524.395
655.080
1.097.268
10.600
283.602
-

10.888.162

5.570.946

(410.421)
(155.943)
(1.461.536)
(4.569.908)
(842.938)
(141.258)

(271.879)
(112.605)
(655.080)
(1.097.268)
(283.602)
-

(7.582.004)

(2.420.435)

(1.406.386)
(1.408.757)
(12.595)
(13.396)

(509.771)
(933.339)
(7.174)
(7.150)

(2.841.134)

(1.457.435)

Resultado antes das receitas e despesas financeiras
465.024
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras

Superávit do exercício
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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1.693.076

84.448
(72.509)

44.262
(29.291)

11.939

14.971

476.963

1.708.047

Instituto Gerando Falcões
Demonstrações de resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)

2019
Superávit do exercício
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total

476.963

1.708.047

-

-

476.963

1.708.047

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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2018

Instituto Gerando Falcões
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)

Superávits
acumulados

Saldo em 1º de janeiro de 2018

Total

714.610

714.610

Superávit do exercício

1.708.047

1.708.047

Saldo em 31 de dezembro de 2018

2.422.657

2.422.657

476.963

476.963

2.899.620

2.899.620

Superávit do exercício
Saldo em 31 de dezembro de 2019

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Instituto Gerando Falcões
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Superávit do exercício
Depreciação e amortização
Variação nos ativos e passivos
(Aumento)/redução nos ativos em
Recursos vinculados a projetos
Contas a receber
Adiantamentos
Impostos a compensar
Despesas Antecipadas
Aumento/(redução) nos passivos em
Fornecedores
Projetos a executar
Salários, férias e encargos sociais
Impostos e contribuições a recolher
Adiantamentos
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aquisição de imobilizado
Bens imobilizados vinculados
Fluxo de caixa (utilizado nas) atividades de investimento
Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
No fim do exercício
Aumento do caixa e equivalentes de caixa

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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2019

2018

476.963

1.708.047

53.386

21.967

(5.553.648)
(126.618)
49.472
(16.177)
(3.122)

(1.301.727)
(630.294)
(94.180)
(273)
25.092

125.129
5.575.801
200.288
30.447
-

8.742
1.295.481
85.778
14.594
(15.000)

811.921

1.118.226

(276.663)
11.642

(63.106)
40.940

(265.021)

(22.166)

546.900

1.096.060

1.572.763
2.119.663

476.703
1.572.763

546.900

1.096.060

Instituto Gerando Falcões
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2019 e 2018

Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em Reais)

1

Contexto operacional
O Instituto Gerando Falcões (“Entidade”), é uma Entidade civil sem fins lucrativos, tem como
objetivos, executar a transformação social e mudar a realidade da comunidade, atuando no
desenvolvimento e gestão de programas, pesquisas, projetos, bens, espaços e equipamentos
culturais e educacionais. Valorizando a Cultura em suas múltiplas expressões, busca facilitar o
acesso democrático ao conhecimento, estimular a reflexão e a criação artística e a preservar e
divulgar bens culturais e históricos como instrumentos de valorização da identidade e da
diversidade.
Fundado em 02 de janeiro de 2013, com início das atividades em 25 de junho de 2013, o projeto
da entidade é promover e divulgar atividades de caráter técnico cientifico, educativo, cultural,
filantrópico, técnico agrícola, ecológico e de responsabilidade e assistência social, defesa e
conservação do patrimônio histórico e artístico, que promovam o desenvolvimento social e
econômico e combatam a pobreza, bem como atividades de ações de voluntariado; incentivar
profissionais, empresas e instituições a praticarem atos solidários.

2

Base de preparação

a.

Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas.
A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração em 20 de julho de
2020.

b.

Base de mensuração
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, exceto pelos
instrumentos financeiros não derivativos registrados por meio do resultado, mensurados pelo
valor justo.

c.

Moeda funcional e moeda de apresentação
Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da
Entidade. Todas as informações financeiras apresentadas em Real foram arredondadas para o
milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

d.

Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, aplicáveis as pequenas e médias empresas, 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.
Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a
estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em
quaisquer períodos futuros afetados.
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Instituto Gerando Falcões
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2019 e 2018

3

Principais políticas contábeis
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a
todos os períodos apresentados nessas demonstrações financeiras.

a.

Instrumentos financeiros

(i)

Ativos financeiros não derivativos
A Entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados.
Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da
negociação na qual a Entidade se torna uma das partes das disposições contratuais do
instrumento.

Ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado
Esses são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no
mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de
quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os recebíveis são
medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer
perda por redução ao valor recuperável. Os recebíveis abrangem outros créditos e recursos
vinculados a projetos, que representam saldos de bancos e aplicações financeiras cujo uso está
vinculado a execução de um projeto.

(ii)

Passivos financeiros avaliados pelo custo amortizado
Os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Entidade
se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo
financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas.
A Entidade tem os seguintes passivos financeiros avaliados pelo custo amortizado:
fornecedores.
Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer
custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são
medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos.

b.

Receita operacional

(i)

Contribuições e doações
A Entidade recebe contribuições e doações de pessoas físicas e jurídicas que apoiam de forma
voluntária os trabalhos desenvolvidos pelo Instituto e são reconhecidas em conformidade com o
regime contábil de competência.

12

Instituto Gerando Falcões
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2019 e 2018

(ii)

Apuração do resultado e reconhecimento das receitas e despesas incentivadas e
restritas
O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade com o regime contábil
de competência do exercício. Os valores recebidos e empregados do Contrato de Gestão e
Projetos Especiais originados de contratos com a Secretaria de Cultura e outros ajustes que
envolvam recursos públicos e recursos restritos à projetos próprios, são registrados da seguinte
forma:

•

Recebimento dos recursos: Quando ocorre o recebimento de recursos é reconhecido o débito
de recursos vinculados a projetos e o crédito de projetos vinculados a executar no passivo
circulante.

•

Consumo como despesa: Quando ocorrem os gastos dos recursos incentivados e vinculados a
projetos restritos, são reconhecidas as despesas correspondentes, com redução do ativo
vinculado anteriormente registrado. Simultaneamente, a receita diferida no passivo é realizada
contra o resultado do exercício (receita com contrato incentivado e de projetos e patrocínios
institucionais restritos).

•

Saldo de recursos: eventuais saldos existentes ao final do exercício são necessariamente
destinados para a execução dos projetos nos próximos exercícios fiscais.

c.

Imobilizado

(i)

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 necessário.

(ii)

Depreciação
Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que estão disponíveis para uso. A
depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor
substituto do custo, deduzido do valor residual.
A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas
úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado.
As vidas úteis estimadas para os períodos correntes e comparativos são as seguintes:
Móveis e utensílios
Máquinas e equipamentos
Software
Equipamentos de informática
Equipamento de som
Veículos
Benfeitorias em imóveis

10 anos
10 anos
5 anos
5 anos
5 anos
5 anos
3 - 5 anos

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos a cada
encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de
estimativas contábeis.

13
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Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2019 e 2018

d.

Redução ao valor recuperável

(i)

Ativos financeiros
Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada
data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu
valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva
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.
A Administração da Entidade não identificou qualquer evidência que justificasse a necessidade
de provisão.

e.

Provisões, passivos circulantes e não circulantes
Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Entidade possui uma obrigação
legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso
econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base
as melhores estimativas do risco envolvido.
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou
calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias
incorridas até a data do balanço patrimonial.

f.

Receitas e despesas financeiras
As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas de juros sobre aplicações financeiras.
As despesas financeiras abrangem, basicamente, o imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, o
Imposto sobre Operação de Crédito e tarifas bancárias cobradas pelas instituições financeiras.

g.

Receitas com trabalhos voluntários e gratuidades
Conforme estabelecido na Interpretação ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucro, a
Entidade valoriza as receitas com trabalhos voluntários, inclusive de membros integrantes de
órgãos da administração e serviços recebidos de forma gratuita sendo mensuradas ao seu valor
justo levando-se em consideração os montantes que a Entidade haveria de pagar caso
contratasse estes serviços em mercado similar. As receitas com trabalhos voluntários e
gratuidades são reconhecidas no resultado do exercício em receitas operacionais em
contrapartida a despesas operacionais também no resultado do exercício.

h.

Receitas com projetos e patrocínios institucionais restritos
Conforme estabelecido na Interpretação ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucro, a
Entidade possui parte de suas atividades realizadas por projetos e patrocínios que são
registrados pelo valor justo na receita operacional das atividades em contrapartida as despesas
operacionais das atividades. Em 31 de dezembro de 2019 a Entidade registrou o montante de R$
4.569.908 (R$ 1.097.268 em 2018) referente a receita de projetos e patrocínios.
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31 de dezembro de 2019 e 2018

4

Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa
Bancos conta movimento
Equivalentes de caixa (a)

(a)

2019

2018

150
2.119.513

753
8
1.572.002

2.119.663

1.572.763

Equivalentes de caixa são 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.

Esses investimentos financeiros referem-se substancialmente a aplicações em fundos de renda fixa,
remunerados a taxas de 100% a 102% do CDI - Certificado de depósito Bancário em 2019 e 2018.

5

Recursos vinculados a projetos
Projeto PRONAC 31976-7
Projeto PRONAC 30267-8
Projeto Lei do Esporte 29966-9
Projeto Expansão
Projeto de Qualificação Profissional
Projeto Recomeçar
Projeto Polo Esportivo e Cultural
Projeto PRONAC 30205-8
Projeto PRONAC 28661-3
Projeto FUMCAD 27009-1

2019

2018

2.283.211
2.007.439
574.137
1.233.945
465.022
163.387
84.128
44.477
-

818.093
21.348
3.024
280.487
179.147

6.855.746

1.302.098

Os recursos vinculados a projetos referem-se a recursos recebidos pela Entidade que serão
utilizados exclusivamente nos projetos incentivados e em passivos relacionados a estes projetos,
conforme mencionado na Nota Explicativa nº 10.

6

Contas a receber

Contas a receber - Cartões de crédito (a)
Contratos a receber (b)

2019

2018

639.337
280.493

690.955
137.257

919.830

828.212

(a)

Durante o evento “Jantar do Falcões” realizado em 2019, a Entidade recebeu doações parceladas em cartões de
crédito, com recebimento previsto ao longo de 2020.

(b)

Durante o exercício de 2019, o Instituto Gerando Falcões firmou parceria com a Microsoft do Brasil a qual aportou
recursos por meio de contrato de câmbio para realização de cursos de capacitação de jovens (Projeto Qualificação
Profissional). Entretanto, o aporte embora enviado do exterior em 2019, não foi liberado até 31 de dezembro de 2019
para a conta local do Instituto, sendo disponibilizado para movimentação na conta bancária somente no início de
2020.
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7

Imobilizado
Software

Móveis e
utensílios

Máquinas e
equipamentos

Equipamento
Proc.de dados

Benfeitorias de
imóveis

Total

747.649

128.578

59.427

26.316

32.388

994.358

-

143.619
11.093

1.579
17.475

45.873
34.539

-

191.071
63.106

747.649

283.290

78.481

106.728

32.388

1.248.536

716

69.655

82.338

67.626

56.328

276.663

Saldo em 31 de dezembro de 2019

748.365

352.945

160.819

174.354

88.716

1.525.199

Depreciação
Saldo em 31 de dezembro de 2017

(112.147)

(21.005)

(7.124)

(4.174)

(9.631)

(154.081)

Adições – bens de doação
Adições

(149.530)
-

(14.483)
(4.593)

(1.693)
(4.938)

(8.726)
(5.958)

(6.478)

(174.432)
(21.967)

Saldo em 31 de dezembro de 2018

(261.677)

(40.081)

(13.755)

(18.858)

(16.109)

(350.481)

Adições – bens de doação
Adições

(149.530)
(24)

(22.921)
(7.854)

(1.732)
(9.703)

(12.550)
(13.039)

(22.766)

(186.732)
(53.386)

Saldo em 31 de dezembro de 2019

(411.231)

(70.856)

(25.190)

(44.447)

(38.875)

(590.599)

Em 31 de dezembro de 2018

485.972

243.209

64.725

87.870

16.279

898.055

Em 31 de dezembro de 2019

337.134

282.089

135.629

129.907

49.841

934.600

Custo
Saldo em 31 de dezembro de 2017
Adições por doação (a)
Adições por aquisições
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Adições por aquisições

(a)

Refere-se a bens recebidos em doação oriundos de projetos incentivados (doação de bens a apropriar), sendo a receita relacionada a esse ativo depreciável, reconhecida no
resultado ao longo do período da vida útil do bem e na mesma proporção de sua depreciação.
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8

Fornecedores

Fornecedores – Serviços de terceiros (a)
Fornecedores – Outros

(a)

9

2019

2018

110.919
24.179
135.098

2.149
7.819
9.969

Referem-se a serviços prestados por instrutores de idiomas, qualificação profissional, esportes, pintura, esportes, entre
outros nas diversas oficinas implementadas pelo Instituto ao longo do exercício. Além dos demais serviços de
consumo, contabilidade e de apoio ao planejamento estratégico implementado em 2019.

Obrigações trabalhistas e tributárias

Provisão de férias e encargos
Salários a pagar
INSS a recolher
FGTS a recolher
Outras
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2019

2018

162.108
75.357
72.590
19.697
1.571

54.038
41.656
27.716
6.476
1.149

331.323

131.035
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10

Projetos a executar
A seguir apresentamos os contratos em andamento no exercício e sua movimentação demonstrando o total de recursos recebidos pela Entidade
e os rendimentos financeiros desses recursos, bem como os montantes utilizados na execução dos projetos (consumo).
31.12.2018

Valores Recebidos

Recursos
próprios

Rendimentos Financeiros

Consumo

Imobilizado

Transferência/
Devolução

31.12.2019

271.712
181.676

69.894
-

24.406
-

3.167
4.116

(1.850)
(72.722)

1.418

(367.329)
(114.488)

-

-

3.004.390
2.283.211
564.417
44.477

-

22.684
9.720
-

(1.386.964)
-

-

367.329
-

2.007.439
2.283.211
574.137
44.477

Total projetos incentivados

453.388

5.966.389

24.406

39.687

(1.461.536)

1.418

(114.488)

4.909.264

Projeto Expansão (j)
Projeto Polo Esportivo e Cultural (g)
Projeto Qualificação Profissional (h)
Projeto Recomeçar (i)

818.092
21.348
3.024

4.360.850
189.000
768.709
367.033

34
1.360

-

(3.930.323)
(104.982)
(328.183)
(206.420)

(14.708)
110
3.148
(1.611)

-

1.233.945
84.128
465.022
163.387

Total projetos próprios restritos

842.464

5.685.592

1.394

-

(4.569.908)

(13.060)

-

1.946.482

1.295.852

11.651.981

25.800

39.687

(6.031.444)

(11.642)

(114.488)

6.855.746

Descrição Custo
Projeto PRONAC - 177690 (a)
Projeto FUMCAD - 27009-1 (b)
Projeto PRONAC – 184267 (c)
Projeto PRONAC – 193087 (d)
Projeto Lei do Esporte 29966-9 (e)
Projeto PRONAC – 184112 (f)

Total projetos a executar
•

Valores recebidos - referem-se aos montantes recebidos ou captados para incentivo aos projetos vinculados.

•

Consumo - referem-se aos gastos que foram empregados nos projetos ao longo do exercício social.

•

Receitas Financeiras - montantes advindos de rendimento de aplicação financeira destinada a projetos.
Projetos incentivados

(a)

PRONAC - 177690 – Plano Anual de Atividades 2018 – Processo 01400031273201711 – O projeto visa a manutenção das atividades culturais permanentes do Instituto Gerando Falcões, sendo certo que serão realizadas
oficinas culturais e cursos voltados ao público de regiões periféricas. O projeto tem por objetivo realizar Oficinas de Canto Coral, Teatro, Dança, Percussão, Curso de DJ, Curso de Fotografia e Oficina de Gravação de CD’s.
Todas as atividades são voltadas ao público infantil e jovem. O projeto foi executado ao longo do exercício de 2018 e o montante residual será transferido para o Plano Anual de Atividades 2019.
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(b)

FUMCAD 27009-1 – Processo nº 6.056/2017 / Fomento nº 020/2018: Trata-se de apoio através de repasse de recursos oriundos do FUMCAD –
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, em única parcela, visando a execução do projeto “MC’s pela Educação” (doravante denominado
“Projeto”) do Instituto Gerando Falcões, tendo como público alvo crianças e adolescentes de 06 a 14 anos de idade, e tem por objetivo promover a
cultura por meio de apresentações musicais gratuitas e concurso musical a serem realizados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. O projeto foi
inscrito e aprovado junto ao CMDCA do Município de Poá para recebimento de incentivo fiscal. O projeto foi executado parcialmente ao longo do
exercício de 2018 e o saldo R$ 179.146,86 foi utilizado para promover a continuidade do mesmo em 2019, o montante residual de R$ 114.488,02, após
realização das atividades no primeiro semestre de 2019, foi devolvido ao fundo em 23 de agosto de 2019.

(c)

PRONAC -184267 - Processo 01400.019697/2018-80 – O projeto visa a manutenção das atividades culturais permanentes do Instituto Gerando
Falcões, sendo certo que serão realizadas oficinas culturais e cursos voltados ao público de regiões periféricas, tendo dois polos de atendimento, Polo
Poá e Polo Ferraz de Vasconcelos, o objetivo é realizar Oficinas de Canto Coral, Teatro, Dança, Percussão, Contação de História, Curso de DJ, Curso
de Fotografia e Oficina de Gravação de CDs. Todas as atividades são voltadas ao público infantil e jovem. O projeto foi executado ao longo do
exercício de 2019 e o montante residual será transferido para o Plano Anual de Atividades 2020 – PRONAC 193087.

(d)

PRONAC - 193087 - Processo 01400.007617/2019-24 – O conceito fundamental é transformar estas unidades do Instituto em redes interativas de
inclusão e promoção cultural, vivas e efervescentes, lhes apresentando novos paradigmas e parâmetros de comparação e conhecimento. O projeto do
Instituto Gerando Falcões entrará em sua 4ª edição. A iniciativa que já contempla a comunidade de Poá, pretende para 2020, continuar a estimular o
acesso à cultura, principalmente para as crianças e jovens de regiões periféricas do Estado de São Paulo.

(e)

(f)

MESP 1713373-44 – O projeto tem por finalidade, oferecer acesso gratuito a oficinas esportivas dirigidas a crianças e adolescentes do município de
Poá-SP e cidades circunvizinhas. As oficinas serão articuladas metodologicamente por meio de programa Psicossocial e conteúdos pedagógicos, afim
de contribuir, por meio do esporte para melhorias na saúde mental e física das crianças e adolescentes das comunidades atendidas pelo Instituto.
PRONAC 184112 – Processo 01400.018995/2018-52 – O projeto visa à manutenção das atividades permanentes do Instituto Gerando Falcões na
Unidade de Vila Prudente, sendo certo que serão realizadas oficinas culturais e cursos voltados ao público de regiões periféricas do Estado de São
Paulo, atingindo crianças e jovens entre 6 e 17 anos.
Parcerias e patrocínios – Projetos próprios restritos

•

O Instituto Gerando Falcões tem como missão criar pontes e oportunidades para a periferia, através de iniciativas sociais. Atuamos dentro de estratégia
de rede, em periferias e favelas. Nossos projetos estão focados em esporte e cultura para crianças e adolescentes e qualificação profissional para jovens
e adultos, inclusive egressos do sistema penitenciário.

•

Desenvolvemos programas, projetos e eventos patrocinados por empresas que apoiam a atividades e a causa social, como por exemplo:

(g)

Plataforma Cultural e Esportiva: O Instituto promove oficinas de cultura (dança, pintura em tela, coral e teatro) na unidade filial Vila Prudente e
oficinas de esporte (futsal feminino e masculino, basquete feminino e masculino, futebol, boxe, skate, jiu-jitsu) no Polo Poá e filial Vila Prudente. As
oficinas são realizadas em escolas públicas, parceria com a prefeitura local ou em espaços locados.

(h)

Qualificação Profissional: O Instituto oferece cursos de qualificação profissional para jovens e adultos, sendo um motor de geração de renda para
famílias, seguem alguns dos cursos oferecidos:

•

Curso de Empreendedorismo: O projeto visa atender os pequenos empreendedores locais, com o apoio do Banco Itaú, oferecendo cursos de vendas,
educação financeira e gestão das redes sociais com uma premiação aos 10 melhores projetos como forma de incentivo para o crescimento do sonho do
empreendedor.

•

Curso Profissionalizante de Programação: Plataforma de Qualificação Profissional para jovens entre 15 a 24 anos em parceria com grandes
empresas como Oracle, Microsoft e outras. Identificamos no mercado um segmento em potencial e mão de obra escassa, principalmente quando
olhamos para a periferia, onde o acesso à tecnologia é mais difícil dado a falta de recursos financeiros. Confiante de que jovens da comunidade podem
ocupar as vagas e conquistar o mercado, o Gerando Falcões, em parceria com grandes empresas oferecem cursos de programação que abrange a criação
de aplicativos, jogos em 3D, programação em Java, além de aulas de empreendedorismo e inglês básicos.

•

Curso de Confeitaria Básica: A oficina oferece capacitação no segmento de confeitaria com o objetivo de capacitar homens e mulheres da
comunidade e proporcionar condições e conhecimentos para geração de renda dos mesmos. O curso é ministrado por profissionais altamente
capacitados tendo como patrocinador principal a Hershey.

(i)

Recomeçar: O projeto tem por objetivo reintegrar à sociedade homens e mulheres, egressos de penitenciárias e presídios. O projeto conta com apoio
de psicólogas e assistentes sociais e empresas parceiras que abrem as portas com vagas de emprego. Acompanhamos este egresso, garantindo a ele
atendimento humanizado e voltado às suas necessidades e realidade psicossocial e econômica. Em 2019 o projeto foi estendido para projetos de
terceiros (Unidades Aceleradas), aumentando o impacto social.
Ainda em 2019 o projeto recebeu o apoio do Ministério do Trabalho e o mesmo será executado ao longo do ano 2020.

(j)

Expansão: O Projeto Expansão atua em duas poderosas frentes, sendo as unidades inseridas a rede e o centro de formação desses líderes, nossa
universidade social.
Em 2019 a entidade avançou com o projeto Expansão com o objetivo de ser uma “rede de ONGs”, que transformam periferias e favelas. Trabalhando
para diminuir desigualdades. Investindo em líderes sociais para impactar suas comunidades utilizando educação, tecnologia e renda. A rede desenvolve
habilidades em jovens e crianças para aumentar as chances de sucesso no futuro e varar o bloqueio social. O projeto piloto teve dois modelos, a filial
Vila Prudente e a unidade acelerada Manda Ver.
A cada semestre são incorporadas novas unidades no processo de aceleração (unidades aceleradas) que dura 4 anos e tem como objetivo fortalecer as
instituições a partir de um aporte financeiro mensal, implementação do sistema de gestão da Gerando Falcões e programa de desenvolvimento dos
líderes dos projetos.
Em 2019 a entidade apoiou, com o auxílio de padrinhos financeiros e demais recursos restritos ao projeto Expansão, as seguintes unidades aceleradas:
Projeto Manda Ver, Projeto Resgatando Vidas, Projeto as Valquírias, Projeto Nature Life, Projeto O Grito, Projeto Protagonizar e Projeto Instituto
Nave.
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(k)

Jantar dos Falcões: Anualmente a entidade realiza jantares beneficentes. Nestes eventos os convidados podem contribuir para a sustentabilidade dos
programas sociais da organização, que incluem jovens pelo esporte, arte, música, oportunidades de trabalho e geração de renda. O evento também tem
o objetivo de construir pontes entre o centro e a periferia, derrubando muros que impedem o crescimento de uma sociedade mais justa. A expectativa é
reunir empresários e lideranças de vários setores para uma noite de celebração, colaboração e entretenimento.
Durante o exercício de 2019, por meio de processo seletivo e editais, a entidade buscou novas parcerias, convidando potenciais parceiros a conhecer o
Instituto e os projetos já desempenhados, além do projeto Expansão. Adicionalmente, renovou parcerias já existentes, aumentando assim a visibilidade
do Instituto Gerando Falcões, o impacto social em escala, as doações e as parcerias firmadas para manutenção das atividades.

11

Patrimônio líquido
O patrimônio líquido é composto pelos superávits apurados anualmente.
Em caso de extinção ou desqualificação da Entidade como organização social, haverá a
incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das doações que lhe foram destinados, bem
como dos excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, ao patrimônio de outra
organização social qualificada.

Remuneração da administração
O Estatuto Social da Entidade possui previsão de não remuneração dos membros do Conselho
porém prevê remuneração dos membros da Diretoria Executiva. A Entidade não distribui
parcelas de patrimônio ou renda a qualquer título, e aplica integralmente no País os recursos
destinados à manutenção de suas atividades
A remuneração do pessoal chave da Administração (Diretoria Executiva) inclui salários,
benefícios e encargos e o montante para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foi de R$
232.239 (R$ 143.637 em 2018).

12

Receitas com doações
Contribuições - Jantares
Doações Pessoa Jurídica
Doações Pessoa Física
Doações de Bens Imobilizados

13

(a)

2019

2018

1.813.375
1.615.836
360.450
186.733

2.018.534
1.114.300
217.128
174.433

3.976.394

3.524.395

Receita de projetos e patrocínios institucionais restritos
2019

2018

Doação de parceria e patrocínios
Qualificação Profissional
Doação para apoio a projetos de terceiros (a)

3.768.700
328.183
1.727.150

1.008.316
88.952
-

Total (Nota 10)

4.569.908

1.097.268

Refere-se a recursos recebidos de parceiros no âmbito do Projeto Expansão para gastos gerais com projetos de
terceiros e de recursos de pessoas físicas (padrinhos), que são destinados para o repasse financeiro dessas verbas aos
projetos de terceiros. Tais projetos são denominados “unidades aceleradas” que em 2019 são os seguintes: Projeto
Manda Ver, Projeto Resgatando Vidas, Projeto as Valquírias, Projeto Nature Life, Projeto O Grito, Projeto
Protagonizar e Projeto Instituto Nave.
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14

Gratuidades e voluntariados
Em atendimento à ITG 2002 (R1), a Entidade valoriza as receitas com trabalhos voluntários,
inclusive de membros integrantes de órgãos da administração sendo mensuradas ao seu valor
justo levando-se em consideração os montantes que a Entidade haveria de pagar caso
contratasse estes serviços em mercado similar. O Instituto Gerando Falcões também reconhece
as doações de serviços recebidas pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse
ocorrido o desembolso financeiro.
Em 2019, devido à expansão e a alta demanda em seus programas e projetos, o Instituto passou
a contar com um maior número de voluntários e parceiros na doação de serviços em suas
atividades no âmbito cultural, esportivo e qualificação profissional, principalmente na concessão
de novos cursos técnicos em vendas e empreendedorismo, bolsas de estudos para formação
acadêmica e passagens aéreas para viagens institucionais.
2019

2018

55.637
787.301

25.134
258.468

842.938

283.602

2019

2018

(282.092)
(102.037)
(26.292)

(169.073)
(88.061)
(14.745)

(410.421)

(271.879)

2019

2018

(71.093)
(61.184)
(19.870)
(3.796)

(54.938)
(27.767)
(7.452)
(22.448)

(155.943)

(112.605)

2019

2018

Parcerias e patrocínios – (Nota 10 (g/i/j))
Qualificação Profissional – (Nota 10 (h))
Despesas com doação para projetos de terceiros (Nota 13 e 10 (j))

(3.768.700)
(328.183)
(1.727.150)

(1.008.316)
(88.952)
-

Total (Nota 10)

(4.569.908)

(1.097.268)

Voluntários
Gratuidades

15

Despesa com serviços de terceiros

Serviços profissionais - Pessoa Jurídica
Serviços profissionais - Pessoa Física
Gastos com publicidade

16

Despesas com materiais de consumo e eventos

Transporte
Eventos
Alimentação
Materiais

17

Despesas com projetos e patrocínios restritos
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2019

Despesas com pessoal
Despesas com serviços de terceiros
Despesas gerais
Despesas com doação (repasse) para projetos de terceiros
Despesas gerais com projetos de terceiros
Despesas com materiais de consumo
Despesas financeiras
Despesas tributárias

2018

Despesas com pessoal
Despesas com serviços de terceiros
Despesas gerais
Despesas com doação para projetos de terceiros
Despesas com materiais de consumo
Despesas financeiras
Despesas tributárias

18

Projeto Qualificação
Profissional

Projeto
Expansão

Projeto
Recomeçar

Projeto Polo
Esportivo e
Cultural

Total

(63.138)
(102.836)
(142.971)
(19.238)
-

(1.077.445)
(549.770)
(503.232)
(1.518.818)
(208.332)
(68.895)
(1.271)
(2.560)

(38.843)
(119.289)
(46.437)
(1.851)
-

(21.628 )
(31.670)
(38.113)
(13.571)
-

(1.201.054)
(803.565)
(730.753)
(1.518.818)
(208.332)
(103.555)
(1.271)
(2.560)

(328.183)

(3.930.323)

(206.420)

(104.982)

(4.569.908)

Projeto Qualificação
Profissional

Projeto
Expansão

Projeto
Recomeçar

Projeto Polo
Esportivo e
Cultural

Total

(20.090)
(25.373)
(41.918)
(1.162)
(409)

(311.233)
(214.049)
(188.578)
(161.930)
(21.455)
(1.528)
(944)

(11.708)
(48.250)
(1.685)
-

(16.950)
(15.656)
(14.350)
-

(343.031)
(304.622)
(247.837)
(161.930)
(36.967)
(1.528)
(1.353)

(88.952)

(899.717)

(61.643)

(46.956)

(1.097.268)

Despesas com pessoal

Salários
Encargos
Férias
13º Salário
Vale Refeição
Assistência médica
Aviso prévio
Vale Transporte
Cesta Básica
Outros
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2019

2018

(486.735)
(340.015)
(188.158)
(137.006)
(96.499)
(83.797)
(39.995)
(27.772)
(1.069)
(5.340)

(146.425)
(151.530)
(56.062)
(41.674)
(31.085)
(25.551)
(7.245)
(35.800)
(14.259)
(140)

(1.406.386)

(509.771)
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Despesas com sede, administrativas e gerais

Serviços profissionais - Pessoa Juridica
Depreciação (itens doados)
Alimentação
Viagens
Material de escritório
Manutenção e Conservação
Depreciação
Honorários de Contabilidade
Locação de Materiais
Honorários Advocatícios
Marketing
Veículos
Alugueis
Telefone e Internet
Energia elétrica e Água
Correios
Locação de espaço
Outras
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2019

2018

(378.627)
(186.732)
(179.678)
(91.933)
(87.884)
(77.440)
(44.810)
(42.995)
(32.034)
(27.805)
(20.139)
(13.062)
(10.425)
(9.989)
(7.920)
(4.609)
(192.675)

(144.686)
(174.432)
(90.243)
(16.160)
(26.773)
(92.576)
(18.174)
(18.639)
(85.028)
(1.505)
(5.146)
(19.875)
(17.967)
(12.706)
(9.391)
(2.584)
(94.990)
(102.463)

(1.408.757)

(933.339)

Instrumentos financeiros
A Entidade mantém operações com instrumentos financeiros não derivativos onde, os resultados
obtidos, são razoáveis com as expectativas da Administração e as transações com instrumentos
financeiros são reconhecidos no resultado. A Entidade não possui políticas ou estratégias
especificas para gerenciamento dos instrumentos financeiros visto que a Administração entende
que não existe risco significativo de perdas associadas a esses instrumentos. A Entidade não
efetua aplicações de caráter especulativo em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco.
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Avais, fianças e garantias
A Entidade não prestou garantias ou participou de quaisquer transações como interveniente
garantidora durante os exercícios de 2019 e 2018.
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Renúncia fiscal
Em atendimento ao item 27, letra “c” da ITG 2002 (R1) - entidade sem finalidade de lucros, a
Entidade apresenta a seguir, na hipótese dos recursos de subvenção governamental utilizados
para custeio das atividades da Entidade pudessem ser considerados como receita tributável, a
relação dos tributos objetos da renúncia fiscal para os exercícios findos em 31 de dezembro de
2019 e 2018:

•

IRPJ (Imposto de renda da Pessoa Jurídica)

•

CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido)

•

ISSQN (Imposto sobre Prestação de Serviços de Qualquer Natureza)

•

COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) sobre as receitas próprias.
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Eventos subsequentes
Coronavírus – COVID-19
Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que o corona
vírus (COVID-19) é uma emergência de saúde global. O surto desencadeou decisões
significativas de governos e entidades do setor privado, que somadas ao impacto potencial do
surto, aumentaram o grau de incerteza para os agentes econômicos e podem gerar impactos nos
valores reconhecidos nas demonstrações financeiras.
A Administração está avaliando de forma constante o impacto do surto nas operações e na
posição patrimonial e financeira da Entidade, com o objetivo de implementar medidas
apropriadas para mitigar os impactos do surto nas operações e nas demonstrações
financeiras. Destacamos abaixo as principais medidas deliberadas pelo Comitê e adotadas pela
liderança da Entidade até a data de autorização para emissão dessas demonstrações financeiras:

Ações nas áreas administrativa, operações e comunicação
•

Suspensão das atividades presenciais (Polo Esportivo, Cultural e Qualificação Profissional); e

•

Regime de trabalho home-office.

Ações na área financeira
•

Redução no quadro de colaboradores;

•

Adiantamento de férias para o time da operação;

•

Redução de carga horária para os CLT’s da operação;

•

Suspensão de contratos com os prestadores de serviço das plataformas de cultura e esporte e
redução de 50% para os demais; e

•

Redução de custo no valor de aluguel dos espaços utilizados nos projetos: 3 meses de redução
que varia de 30% a 50% do valor contratual.
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O Instituto não apresentou entre Janeiro e Junho de 2020 perdas em suas receitas de doações e
parcerias. Adicionalmente, devido ao impacto do COVID-19 nas comunidades atendidas, foi
criada a campanha “CORONA NO PAREDÃO – FOME NÃO”, onde foram mobilizados
milhares de doadores (PJs e PFs) para a doação de cestas básicas digitais, onde cada família
atendida recebe um cartão com direito a R$ 300,00 disponibilizados em 3 parcelas iguais e
mensais de R$ 100,00.

*

*

*

Carlos Eduardo Brito Lira
Diretor Executivo - Presidente

Mayara Nassar Cardoso Lira
Diretora Administrativo-Financeiro
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