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Relatório de revisão dos auditores independentes
Aos Administradores da
Cruzada do Menor

Revisamos as demonstrações financeiras da Cruzada do Menor (Entidade), que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis significativas e
outras informações elucidativas.
Responsabilidade da administração pelas
demonstrações financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluíndo as disposições contidas
na ITG 2002 (R1) - Entidades sem fins lucrativos e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para possibilitar a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causadas por fraude ou por erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre as demonstrações financeiras com base
em nossa revisão, conduzida de acordo com a norma brasileira e a norma internacional de revisão de
demonstrações financeiras (NBC TR 2400 e ISRE 2400). Essas normas requerem o cumprimento de
exigências éticas e que seja apresentada conclusão se algum fato chegou ao conhecimento do auditor
independente que o leve a acreditar que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, não
foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a estrutura aplicável de relatórios
financeiros.
Uma revisão de demonstrações financeiras de acordo com as referidas normas é um trabalho de
asseguração limitada. Os procedimentos de revisão aplicados consistem, principalmente, em
indagações à administração e a outros dentro da entidade, conforme apropriado, bem como na
execução de procedimentos analíticos e avaliação das evidências obtidas.
Os procedimentos executados em uma revisão são substancialmente menos extensos do que os
procedimentos executados em uma auditoria conduzida de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria sobre essas
demonstrações financeiras.
Conclusão
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as
demonstrações financeiras acima referidas não apresentam adequadamente, em todos os aspectos
2
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Cruzada do Menor
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Cruzada do Menor em 31 de dezembro de 2021, e o
desempenho de suas operações e seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluíndo as disposições contidas na ITG 2002 (R1) Entidades sem fins lucrativos.
Rio de Janeiro, 31 de maio de 2022

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Ltda.
CRC 2SP000160/O-5

Cáren Henriete Macohin
Contadora CRC 1PR038429/O-3 "T" SC
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CRUZADA DO MENOR
CNPJ Nº 33.709.171/0001-43
BALANÇOS PATRIMONIAIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(EM MILHARES DE REAIS)

ATIVO
Circulante
Caixa e Bancos
Títulos e Valores Mobiliários
Contas a Receber
Total do ativo circulante
Não Circulante
Depósitos judiciais
Outros créditos
Total do Ativo Realizável a Longo Prazo
Imobilizado
Total do Ativo Permanente
Total do ativo

2021
2
22.226
28
22.257

2
22.103
20
22.125

Nota 10

630
6
636

596
6
602

Nota 5

332
332
23.225

427
427
23.154

108
108

82
82

23.072
45
23.117

21.656
1.416
23.072

23.225

23.154

Nota 4

PASSIVO
Circulante
Obrigações fiscais e trabalhistas
Total do Passivo Circulante
Patrimônio Líquido
Patrimônio Social
Superávit do Exercício
Total do Patrimônio Líquido

Nota 6

Total do Passivo e Patrimônio Líquido
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1

2020
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CRUZADA DO MENOR
CNPJ Nº 33.709.171/0001-43
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(EM MILHARES DE REAIS)

RECEITAS OPERACIONAIS
Área Assistencial
Subvenções para custeio:
Doações
Atividades próprias:
Outras Receitas
Gratuidades - Voluntários
Total das Receitas Operacionais

2021

7.386
135
143
7.663

6.032
351
127
6.510

(7.587)
(143)
(7.730)

(6.481)
(127)
(6.608)

(67)

(98)

112

1.514

Receitas Financeiras
Despesas Financeiras

983
(871)

3.257
(1.743)

Superávit Operacional

45

1.416

-

-

45

1.416

DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas Gerais e Administrativas
Gratuidades - Voluntários
Total das Despesas Operacionais

Nota 7

2020

Nota 7
Nota 11

Nota 8
Nota 11

SUPERÁVIT (DÉFICIT) ANTES DO RESULTADO
FINANCEIRO
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

Nota 9

Receita (Despesas) não operacionais, líquidas
Superávit do Exercício
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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CRUZADA DO MENOR
CNPJ Nº 33.709.171/0001-43
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(EM MILHARES DE REAIS)

2021
Superávit do Exercício
Outros resultados abrangentes
Total do resultado abrangente do exercício
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

3

2020
45

1.416

-

-

45

1.416
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CRUZADA DO MENOR
CNPJ Nº 33.709.171/0001-43
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(EM MILHARES DE REAIS)

Patrimônio
social
Saldos em 31 de dezembro de 2019
Incorporação do superávit de 2019
Superávit do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2020
Incorporação do superávit de 2020
Superávit do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2021

Total

20.406

1.250

21.656

1.250

(1.250)
1.416

1.416

21.656

1.416

23.072

1.416

(1.416)
45

45

23.072

45

23.117

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Superávit
do exercício
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CRUZADA DO MENOR
CNPJ Nº 33.709.171/0001-43
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(EM MILHARES DE REAIS)

2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Superávit do exercício
Ajuste para reconciliar o superávit do período ao
caixa gerado pelas atividades operacionais
Depreciação
Baixa do Imobilizado (Software)
Rendimentos de Títulos e Valores Mobiliários
Atualização de Depósito Judicial
(Aumento) redução de ativos e
Aumento (redução) de passivos
Contas a receber
Obrigações fiscais e trabalhistas
Convênios municipais
Provisões
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Títulos e Valores Mobiliários
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos
Diminuição de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e Equivalente de caixa no início do período
Caixa e Equivalente de caixa no final do período
Diminuição de caixa e equivalentes de caixa

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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2020
45

1.416

85
10
(949)
(34)
(843)

85
(3.257)
(1.756)

(8)
26
(825)

3
(31)
(39)
(1.823)

826
826

1.820
1.820

1

(2)

2
2

4
2

1

(2)
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Cruzada do Menor
Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de Reais)

1

Contexto operacional
A Cruzada do Menor (“Entidade”) é uma Associação Beneficente de Assistência Social sem fins lucrativos
declarada de utilidade pública pelo Decreto nº 13.518, de 28 de dezembro de 1943. A sede social da Entidade está
localizada
na
Av.
Pastor
Martin
Luther
King
Jr,
n°
126
–
Deck
2
G4
Del Castilho – Rio de Janeiro/RJ.
A Cruzada do Menor tem como finalidade promover o bem-estar social, através do desenvolvimento de programas
e projetos educativos que venham a beneficiar crianças, adolescentes, idosos e suas famílias de comunidades
populares do Rio de Janeiro, São José do Vale do Rio Preto (Petrópolis).
A Entidade foi criada em 1920 com o nome de Cruzada Nacional contra a Tuberculose. Ao longo de toda a sua
existência, passou por três fases:

•

De 1920 a 1985 dedicou-se a atender crianças portadoras de tuberculose do Hospital Infantil São Miguel;

•

De 1985 a 1994 passou a atender crianças que viviam nas ruas de Petrópolis e do Rio de Janeiro; e

•

Em 1994 a Entidade elaborou nova proposta pedagógica que visa ao desenvolvimento pessoal e social de crianças,
adolescentes e idosos, tendo em vista uma ação integrada com a família e a comunidade a que pertencem.
Atualmente, a Cruzada do Menor realiza projetos socioeducativos-culturais e profissionalizantes em Del Castilho,
Cidade de Deus - Jacarepaguá, São José do Vale do Rio Preto (Petrópolis), e Sampaio, elegendo a formação pessoal
como caminho à cidadania participativa. Ao priorizar a educação de crianças, adolescentes e idosos, a Cruzada do
Menor pratica sua missão com o investimento em projetos que contemplam o desenvolvimento integrado de todos
os aspectos da personalidade de seu público-alvo, ou seja, físico, emocional, intelectual, social, profissional, cultural
e moral.
Os seus serviços são prestados significantemente por 26 voluntários (31 em 2020) sem qualquer remuneração e por
140 funcionários (148 em 2020), o que contribui para a sua viabilidade econômica e financeira.
No atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto nº 2.536/98, a Entidade, no exercício findo em 31
de dezembro de 2021, concedeu gratuidade em projetos socioeducativo-culturais e profissionalizantes no montante
de R$ 6.008 (R$ 4.814 em 2020), que representa 70% (51% em 2020) da receita bruta proveniente da venda de
serviços, acrescida da receita decorrente de aplicações financeira, de locação de bens e de doações particulares.
O custo de isenção da quota patronal de previdência social usufruída pela Entidade no exercício findo em 31 de
dezembro de 2021 foi de R$ 719 (R$ 759 em 2020).
Coronavírus (Covid-19): a rápida e repentina propagação do surto, a partir do ano de 2020, causou a paralisação
de vários setores produtivos e comerciais, além de confinar pessoas e fragilizar a economia mundial, desencadeando
decisões significativas de governos e de entidades do setor privado. Graças a ação rápida e oportuna de nossa
Administração, em aderir ao Acordo de Redução de Jornada de Trabalho e de Salários, implementado pela MP936,
em conjunto da implementação do trabalho em regime “home office”, conseguimos equilibrar as eventuais perdas
de receitas, principalmente de doações, com a diminuição das despesas com Pessoal e de Manutenção da Instituição.
Portanto, não houve impacto material significante no Fluxo de Caixa da Instituição, assegurando o cumprimento e
sequência de nossos objetivos Sociais e Estatutários, e de continuidade operacional para o exercício de 2022.
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Cruzada do Menor
Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de Reais)

2

Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras da Entidade foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
que compreendem os pronunciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC) e da NBC ITG 2002, aplicáveis as entidades sem finalidade de lucros.

3
3.1

Principais práticas contábeis
Resultado
As receitas oriundas de doações são registradas mediante documento hábil, quando da efetiva entrada dos recursos.
Todas as demais receitas e as despesas necessárias à manutenção das suas atividades são registradas pelo regime de
competência.

3.2

Novas práticas contábeis
Não houve alterações nas políticas contábeis e métodos de cálculo utilizados na elaboração das demonstrações,
sendo certo que são os mesmos utilizados nas demonstrações contábeis anuais mais recentes.

3.3

Moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da entidade.

3.4

Caixa e equivalentes de caixa
Os equivalentes de caixa são mantidos pela Entidade com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto
prazo, e não para investimento ou outros fins. A Entidade considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira
de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa, estando sujeita a um insignificante risco de
mudança de valor. Por conseguinte, uma aplicação financeira, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa
quanto tem vencimento de três meses ou menos a contar da data da contratação.

3.5

Títulos e valores mobiliários
São inicialmente mensurados a valor justo e, posteriormente, mensurados ao custo amortizado ou pelo valor justo
por meio do resultado por se tratar substancialmente de investimentos em títulos públicos federais brasileiros. A
receita gerada por estes investimentos é registrada como receita no resultado corrente.

3.6

Ativo imobilizado
Registrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear
às taxas mencionadas na Nota 5.
Gastos com reparos e manutenção que não aumentam a vida útil do ativo são reconhecidos como despesa quando
incorridos.

3.7

Impostos
Imposto de renda e contribuição social
Por ser uma entidade sem fins lucrativos, a Cruzada do Menor está isenta do pagamento de imposto de renda e da
contribuição social, conforme estabelece a alínea c, do inciso VI, do parágrafo 150 da Constituição Federal.
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Cruzada do Menor
Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de Reais)

Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS e Contribuição para Financiamento
da Seguridade Social - COFINS
Em atendimento à legislação vigente para as entidades sem fins lucrativos que tenham empregados, tal como
definidos pela Legislação Trabalhista, a Entidade contribui para o PIS com uma quota fixa de 1% incidente sobre a
folha de pagamento mensal, o qual é registrado como despesa administrativa, obedecendo ao regime de competência.
No que diz respeito à COFINS, o Decreto Lei 1.940, de 25 de maio de 1982, determina a não incidência sobre a
receita de doações das entidades sem fins lucrativos.

3.8

Provisões
Provisões são reconhecidas quando a Entidade tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) em
consequência de um evento passado, e seja provável que benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar a
obrigação e uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita.

3.9

Provisões, ativos e passivos contingentes
As provisões são reconhecidas quando é provável que uma saída de recursos econômicos será necessária para
liquidação de uma obrigação e possa ser estimada de forma confiável, sendo objeto de divulgação em notas
explicativas quando a probabilidade de saída de recursos por possível. Já com relação aos ativos contingentes são
objeto de divulgação em notas explicativas quando a entrada de benefícios econômicos for tida como provável.

3.10

Instrumentos financeiros e Gerenciamento de Riscos
Os instrumentos financeiros somente são reconhecidos a partir da data em que a Entidade se torna parte das
disposições contratuais dos instrumentos financeiros. Quando reconhecidos, são inicialmente registrados ao seu
valor justo acrescido dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão, exceto
no caso de ativos e passivos financeiros classificados na categoria ao valor justo por meio do resultado, onde tais
custos são diretamente lançados no resultado do exercício. Sua mensuração subsequente ocorre a cada data de
balanço de acordo com as regras estabelecidas para cada tipo de classificação de ativos e passivos financeiros.
Os ativos financeiros da Entidade estão representados pelo caixa e Títulos e Valores Mobiliários, enquanto os
passivos financeiros estão representados por obrigações com fornecedores e demais contas a pagar de curto prazo.
O Conselho Fiscal da Cruzada do Menor tem a responsabilidade de gerenciamento dos riscos financeiros da
Instituição. As políticas de gerenciamento de risco são estabelecidas para identificar e analisar os riscos aos quais a
Instituição está exposta, para definir limites de riscos e controles apropriados, e para monitorar os riscos e a aderência
aos limites definidos. As políticas de gerenciamento de risco e os sistemas são revisados regularmente para refletir
mudanças nas condições de mercado e nas atividades da Instituição. A Instituição através de suas normas e
procedimentos de treinamento e gerenciamento, busca manter um ambiente de disciplina e controle no qual todos
os funcionários tenham consciência de suas atribuições e obrigações.

3.11

Demonstração dos fluxos de caixa
A demonstração dos fluxos de caixa foi preparada e está apresentada de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC
03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa (“CPC 03”).
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Cruzada do Menor
Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de Reais)

4

Títulos e Valores Mobiliários

Aplicações financeiras

2021

2020

22.226

22.103

22.226

22.103

O Fundo Patrimonial deste caixa, gerido com a parceria da Turim Investimentos (de forma pro Bono), tem como
conceito um caixa de longo prazo, perene, onde apenas os juros reais serão resgatados e repassados à operação da
Rede Cruzada, com a finalidade de buscar investimentos com um pouco mais de risco e consequente retorno, dado
o horizonte de longo prazo.
Convencionado o valor anual a ser sacado, da estimativa de juros reais para o exercício, a Administração da Rede
Cruzada faz solicitação de tempos em tempos ao representante da Turim Investimentos para que resgate do Fundo
Patrimonial para a conta da Rede Cruzada no Banco Santander junto à Turim e de lá sejam transferidos os recursos
para as contas bancárias operacionais da Rede Cruzada, que ficam abastecidas por algum tempo. O Fundo
Patrimonial, portanto, não deverá ser usado para nenhum grande investimento ou consumo, salvo alguma
emergência operacional, sempre tendo como princípio de que os valores devem ser retornados ao Fundo, para sua
recomposição.
A carteira do Fundo Patrimonial, com os seus respectivos rendimentos, estava composta no final do exercício de
2021, da seguinte forma:
FUNDOS

% Carteira

SOBERANOS

1,27%

4,35%

RENDA FIXA

9,42%

4,81%

CRÉDITO

10,55%

7,41%

INFLAÇÃO + PRE

31,21%

2,04%

MULTIMERCADO

27,56%

6,18%

LONG BIASED

7,55%

-15,25%

LONG ONLY

8,91%

-12,44%

IMOBILIÁRIO

1,01%

12,41%

CAIXA

2,52%
100,00%

Rendimento da Carteira no ano 0,45%

9

%Rendimento Ano 2021

-
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Cruzada do Menor
Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de Reais)

5

6

Imobilizado
Taxas
de
depreciação
(%)

31/12/2020

Adições

Baixas

Depreciação

31/12/2021

Móveis e utensílios

10

49

-

-

(20)

29

Equipamentos de informática

20

10

-

-

(4)

6

Benfeitorias em imóveis de terceiros

10

358

-

-

(61)

297

Outros

-

10

-

(10)

-

-

427

-

(10)

(85)

332

Patrimônio líquido
Compreende o patrimônio social inicial acrescido (diminuído) dos valores dos superávits (déficits) ocorridos desde
o ano de 1943 (ano de constituição).

7

Receitas
2021

2020

Doações Pessoas físicas
Doações Pessoas jurídicas
Convênios municipais (1)
Outras Receitas

1.253
2.326
3.807
135

992
1.844
3.196
351

Total

7.521

6.383

(1)

Os convênios municipais fazem parte de uma estratégia presente em muitos municípios para garantir a oferta da
educação infantil. Tal estratégia pressupõe que as duas partes, Poder Público e instituição, possuem interesses
comuns – atendimento educacional à criança – e prestam mútua colaboração para atingir seus objetivos. A atuação
do Poder Público não deve se limitar ao repasse de recursos, mas envolver permanente supervisão, formação
continuada, assessoria técnica e pedagógica. Ações como essas expressam o real compromisso do Poder Público
municipal com a qualidade do atendimento às crianças e às famílias.

8

Despesas gerais e administrativas

Pessoal (a)
Serviços prestados (b)
Propaganda e marketing
Depreciação
Alimentação (c)

10

2021

2020

(4.861)
(1.061)
(85)
(353)

(3.878)
(975)
(1)
(86)
(241)
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Cruzada do Menor
Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de Reais)

2021

2020

Água e esgoto, telefone e energia elétrica (c)
Manutenção predial (c)
Impostos e taxas
Material Didático (c)
Uniformes (c)
Material de Limpeza (c)
Escola de Volei do Bernardinho
Judô
Escola Z10
Outros

(126)
(61)
(77)
(24)
(58)
(54)
(78)
(126)
(73)
(550)

(116)
(29)
(82)
(6)
(35)
(27)
(60)
(137)
(61)
(747)

Total

(7.587)

(6.481)

(a) fim do acordo de redução dos salários, conforme MP 936;
(b) fim da redução dos contratos dos prestadores de serviços, devido a volta das atividades presenciais;
(c) volta dos trabalhos de forma presencial.
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Resultado financeiro líquido
2021

2020

Receita com aplicações financeiras
Atualização monetária do depósito judicial
Perdas com aplicações financeiras
Despesas com bancos

949
34
(854)
(17)

3.257
(1.729)
(14)

Total

112

1.514

Depósitos Judiciais
Depósitos Judiciais: referem-se ao depósito feito em garantia ao débito dos Embargos à Execução nº. 005668791.2020.8.19.0001, cuja Ação de Execução Fiscal nº. 0313406-80.2018.8.19.0001, que tem por objeto a cobrança
de suposto débito de IPTU de imóvel de propriedade da Associação Francesa de Beneficência que se encontra cedido
em comodato à Cruzada do Menor. O levantamento do valor do depósito depende do êxito do referido Embargos à
Execução, com reconhecimento de que o valor cobrado pelo Município do Rio de Janeiro nos autos da Execução
Fiscal não é devido. Segundo parecer da LOBO&LIRA advogados, as chances de êxito são possíveis, destacando
que o processo se encontra em fase inicial, não sendo possível estimar quanto tempo levará até que seja prolatada
uma decisão final.

11

Gratuidade – Voluntários
Conforme estabelece o parágrafo 19 da ITG 2002, o trabalho voluntário deve ser reconhecido pelo valor justo da
prestação de serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro.
Nos exercícios de 2021 e de 2020, foram apurados pela administração o recebimento dos seguintes serviços
prestados a Entidade:
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2021

2020

Conselho Consultivo
Conselho Fiscal
Presidente
Vice-Presidente
Gerente de Projetos
Gerente Financeiro
Aulas de capoeira
Contação de Histórias
Palestras para idosos
Fisioterapia
Atividades Recreativas
Auxiliar de Bazar

(17)
(8)
(50)
(34)
(19)
(1)
(1)
(11)
(2)

(16)
(7)
(48)
(32)
(16)
(7)
(1)
-

Total

(143)

(127)

A Entidade reconheceu nas demonstrações do resultado do exercício de 2021 e de 2020 na rubrica de Receitas de
Gratuidades - Voluntários, com contrapartida em Custos Gratuidades - Voluntários. O valor justo atribuído foi
determinado com base em valores de remuneração de mercado para profissionais que atuam funções similares e no
montante em que a Entidade estaria disposta a pagar a um terceiro para que ele prestasse o mesmo serviço prestado
pelo voluntário.

12

Gerenciamento de Riscos
A Entidade apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos
financeiros:
•
•
•

Risco de crédito;
Risco de liquidez; e,
Risco de mercado

As informações abaixo apresentam resumo sobre a exposição das Entidades a cada um dos riscos supramencionados,
os objetivos das Entidades, políticas e processos para a mensuração e gerenciamento de risco e o gerenciamento de
capital.

Estrutura do gerenciamento de risco
As Entidades avaliam os riscos nos seus instrumentos financeiros e define quais são os limites
apropriados e aceitáveis considerando as suas operações e objetivos.

Risco de crédito
Risco de crédito é o risco de déficit financeiro das Entidades caso uma contraparte em qualquer dos instrumentos
contratuais falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos seus recebíveis.
Historicamente a Entidade não têm sofrido perdas relevantes decorrentes da falta de cumprimento de obrigações
financeiras por parte dos projetos que realiza.
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Risco de liquidez
Risco de liquidez é o risco da Entidade encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus
passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da
Entidade na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenham liquidez suficiente para
cumprirem com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis
ou com risco de prejudicar a reputação da Entidade. Os valores justos estão no Nível 2 da hierarquia do valor justo.
A tabela abaixo apresenta os saldos dos ativos e passivos financeiros reconhecidos no balanço patrimonial da
Entidade:
Valor Contábil
2021

2020

Nivel 2

Nivel 2

22.226

22.103

2

2

Total

22.228

22.105

Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado

2021

2020

Obrigações fiscais e trabalhistas

108

82

Total

108

82

Ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio
do resultado
Títulos e valores mobiliários
Ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado
Caixa e bancos

Nota
4

Risco de mercado
Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, tais como as taxas de juros das aplicações
financeiras da Entidade, têm nos ganhos auferidos em função do seu portfólio ou no valor de suas participações em
instrumentos financeiros. A Entidade administra os riscos de mercado através de aplicações financeiras em fundos
de baixo risco de mercado e com baixa alavancagem financeira.

Nota
Títulos e valores mobiliários
Caixa e Bancos

4

Valor Contábil
2021
2020
22.226
2

22.103
2

A Entidade detinha em títulos e valores mobiliários montante de RS 22.226 mil em 2021 (RS 22.103 em 2020), os
quais representam sua máxima exposição de crédito sobre aqueles ativos. O caixa e bancos são mantidos com bancos
e instituição financeira com altas qualificações no mercado.
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Eventos subsequentes
Não houve eventos subsequente significativos que pudessem alterar as demonstrações contábeis de 31 de dezembro
de 2021.

PAULO CESAR TEIXEIRA DA SILVA
Contador – CRC/RJ - 075879
CPF: 982.934.357-04
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