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CONTABEIS

DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES

Aos Administradores do

Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social
São Paulo - SP

Examinamos as demonstrações contabeis do Instituto Ethos de Empresas e
Responsabilidade Saclal ("Instituto"), que compreendem o balanço patrimonial em
31 de dezembro de 2012 e as respectivas demonstração dos resultados, das
mutações do patrimhio liquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo
naquela data, assim como o resumo das principais praticas contábeis e demais
notas explicativas.

Responsabilidade da Administração sobre as demonstraçõer contábeis
A Administração do Instituto e responsável pela elaboração e adequada
apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as praticas contabeis
adotadas no Brasil para as Entidades sem finalidade de lucros e pelos controles
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações contábeis 1fvres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores Independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações
contabeis com base em nossa auditoria, conduzida
de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de
exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com
o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contabeis estão
livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção
de evidencia a respeito dos valores e divuigações apresentados nas demonstrações
contabeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor,
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações
contabeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de
riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e
adequada apresentação das demonstrações contakis da Instituto para planejar os
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para
fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internas do
Instituto. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das praticas
contábefs utilizadas e a razoabilidade das estimativas contabeis feitas pela
Administração, bem como a avallqão da apresentação das demonstrações
contabeis tomadas em conjunto,

/'

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

Em nossa opinião as demonstrações contabei's apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Ethos
de Empresas e Responsabilidade Social em 31 de dezembro de 2012, o
desempenho de suas operaç6es e os seus ftuxos de caixa para o exercício findo
naquela data, de acordo com as praticas contabeis adotadas no Brasil.
São Paulo, 09 de maio de 2013.

IBDO
BDO RCS Auditores Independentes SS
CRC 2 SP 013846/0-1
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Balanços patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2012 e 201 1
(Em milhares de Reais, exceto de outra forma indicado)
Ativa

Nota
explicativa
Clrcutante
C a h e equivalentes & caixa
Aplikações financeiras
Contas a m b e r
Projetos a m b e r
Outras contas a recebw

4
5

I

'

2012

382
3,485

I

5.527
132
39
48

1I

explicativa

CircuIinte
Otirigaç&s
Fomecedarei
trabalhistas e contdbuiçk mlais
Miantamentor dé projetor

1 Outras contas

Hão drculante
Imobiiízado liquido
Intangível

248
409

Total & ativo

As notas expllcatbas sáo parte tntegrante das demonstrações contábels.
P

):.

.

271
467

Reserva de doação
Resultados acumulados

2012

201I
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R
Demonstraçaa do resultada
I Exercícios findos em 3 1 de dezembro de 2012 e 201 1
(Em milhares de Reais, exceto de outra forma indicado)

It

Nota

E Receitas operacionals
I Sernrestríw
Cmtribuições de associados

I Patrdnim
I!

a

u

Recursos Fundação AVlNA
Recursos recebidos de outras Fundações
Outras receitas
Receitas de servi~os

,
,
h
Receitas financeiras
(=) Recelta operadona1
(-) Dedu~óesda receita operacional

R (=) Receita bruta
I

Custo de projetos, contribuiçóes e servicos
(=) Superdvit operaciona1 liquido

R

(-1 Despesas operacionals
Despesas com depreciação
Despesas financeiras
(=) ~upcrávl
t do exercício

I
I As notas explicatfvas são parte Integrante das demonstraçbes cantibeis.
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DemonstraçBo das mutações do património liquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 201 1
(Em milhares de Reafs, exceto de outra forma indicado)
Patrim8nio
social

Reserva de

Resultados
acumulados

Total

Saldos em O1 de janeiro de 2011

Superivit do exercício

P

Saldos em 3 1 de dezembro de 20 12

2.515

R

B

As mtas explicativas

parte inmrante das demonstrações contabeis.

20 5

(443)

-

2.277

L

INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL
Demonstração dos fluxos de caixa
Exercidos findos em 31 de dezembro de 2012 e 201 1
(Em milhares de Reais, exceto de outra forma indicado)

Superávit do exercicio

Itens que nao afetam o caixa operacionat
(+) DepreciaçBo e amortizaçZo

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Contas a receber
Outras contas a receber
Fornecedores
Obrigações trabalhistas e tributarias
Projetos (receitas a realizar)

b
p

Outras contas a pagar
(=) Caixa liquido das atividades operacionais
Fluxo de caixa dar atividades de investimentos
Aquisições do ativo imobliizado e intangível5
(=) Calxa liquido das atividades de Investimentos
(=) Redução (aumento) aquida de calxa e equhralenter de caixa

Calxa e equivalentes de calxa rao inicio do período
Caixa e equivalentes & caixa no final do período

I

)

(=) Reduçno (aumento) liquida de calxa e equivalentes de caixa

As notas exptitativas sai, parte integrante das demonstrações contábeis.
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Notas explicativas 8s demonstraçbes contábeis
Exerc~ciosfindos em 3 1 de dezembro de 20 12 e 201 1

(Em milhares de R d s , exceto de outra forma indicado)
1. Contexto operacional
O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social e uma organização não
governamental criada com a missão de mobilizar, sensibiiizar e ajudar as
empresas a gerir seus negkios de forma sxialmente respondvel, tornando-as
parceiras na construção de uma swiedade sustentável e justa.

Para caracterizar sua transparência administrativa, o Instituto Ethos optou
institucionalmente pelo reconhecimento público de Organização de Sociedade
Civil de Interesse Público, sem fins lucrativos. As doaçõês, subvenções e
contribuições recebidas são registradas como receita, conforme estabelece a
Lei no9.790, de 23 de março de 1999.

As receitas de projetos referem-se basicamente a patrocínios, doações de
fundaçks do exterior e taxa de inscrição em conferência anual, com o intuito
de fomentar sua finalidade social. No exercício de 2012, a receita apresentou
crescimento e contribuiu para a geração do superávit no exercício.
Com a retomada do crescimento da economia, o maior engajamento das
empresas com a implantação de políticas de sustentabilidade e de gestão
socialmente responsável, a continuidade das ações de redução de despesa e a
implantação do plano Ethos 10 anos, inicia-se um novo ciclo de financiamento
do Instituto Ethos, que permitirá a sustentação financeira e o atendimento dos
novos desafios de buscar influenciar o desenvolvimento de uma economia
inclusiva, verde e responsável.

üe acordo com a Legislação vigente, o Instituto é isento do Imposto de Renda e
Contribuição Social sobre a superavit apurado de suas operaçbs sociais.

2. Base de preparaçao
a. Dedaração de conformidade

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas
disposições contidas na ITG 2002 - Entidades sem finalidades de lucros,
aprovada peta Resolução CFC no 1.409 de 21 de setembro de 2012, pelo
Comunicado Tknico CTG 2000, aprovado pela Resoiução CFC no 1.159 de 13
de fevereiro de 2009, revogando as Resoluções do CFC nOS 837199, 838199,
852199, 877100, 926/01 e 966103, e também pela NBC TG 1000 Contabllidade para Pequenas e Médias Empresas, para os aspectos não
abordados pela ITG 2002 - Entidade sem finalidade de lucros.
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Notas explicativas hs demonstrações contdbef s
Exercicios findos em 3 1 de dezembro de 20 12 e 201 1
(Em milhares de Reais, exceto de outra forma indicado)

Estas demonstrações contabeis são as primeiras preparadas de acordo com o
ITG 2002 - Entjdade sem finalidade de lucros. Não foram identificados
efeitos de adoção inicial desta norma. Portanto, as demonstrações contábeis
em l0
de Janeiro de 201 1 não estão sendo reapresentadas.
b, Base de mensuraç8o

As demonstrações contakis foram preparadas com base no custo histórico
com exceção dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo.
c. Moeda funcional e moeda de apresentaçgo

As demonstraç6es contabeis são apresentadas em Real, que e a moeda
funcional do Instituto. Todas as informações financeiras divulgadas nas
demonstrações contábeis são apresentadas em Reais e foram arredondadas
para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

d. Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações contábeis está de acordo com as normas
citadas acima que exigem da Administração, um julgamento para
estimativas e premissas que possam afetar a aplicação dos procedimentos
contábeis e os valores reportados nos quadros, os resultados reais podem ser
divergentes destas estimativas. Ressaltamos que a Administração revisa
esses critérios anualmente.

3. Resumo das principais praticas contábeis
As principais pratfcas cont%beisaplicadas na elaboração dessas demonstraçães
contábeis estão descritas a e u i r :
a. Ativos circulantes e n%o circulantes
Caixa e equivalentes de caixa

Estão representados por depiisitos bancários e apllca@es financeiras de
curto prazo, avaliadas ao custo de aquisição acrescido dos rendimentos
auferidos ate a data do batanço patrimonial, com base no regime de
competêncfa.
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Notas explicativas As demonstraç6es conthbeis
Exercicios findos em 31 de dezembro de 201 2 e 201 1
(Em milhares de Reais, exceto de outra forma indicado)
Contas a receber

São registradas e mantidas no balanço pelo seu valor nominal, que e o valor
liquido de realização esperado diminuído das perdas estimadas para créditos
de Ilquidação duvidosa (PECLD).
Demais ativos circulante e não circulantes

Os ativos circulantes são registrados pelos seus valores de aquisição e,
quando aplicivet, são reduzidos, mediante provisão, aos seus valores
prováveis de realização.

Os ativos imobiiizados estão demonstrados pelos vabres de custos históricos
de aquisição dos bens, deduzido de depreciação acumulada e perdas de
redução ao valor recuperável (impairment), acumuladas, quando necessária.
Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apuradas pela
comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contabil do
imobilizada e são reconhecidos líquidos dentro de 'Outras receitas' no
resultado do exercicio.

As depreciações são calculadas pelo mktodo linear sobre o custo de
acluisição, que levam em consideração a vida Útil-econômica dos bens, vide
Nota Explicativa no 7.
b. Passivos circulantes e n8o circulantes
São demonstrados pelos valores conhecidos ou a pela melhor estimativa
contibil passível reconhecida até a emissão deste relatorio, e quando
aplicável, são acrescidos dos correspondentes encargos incorridos ate a data
do baianço patrimonial.

c. Aplicações flnanceiras (ativos circulante) e projetos a executar (passivo
circulanle)
As aplicações ff nanceiras compreendem os valores recebidos pelo Instituto e
que somente poderão ser utilizados em propbsitos específicos, conforme
determinado em seus respectivos contratos. Tais r ~ u r s u spossuem como
contrapartida a conta de projetos a executar classificada no passivo

circulante.
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Notas explfcativas As demonstrações contábeis
Exercícios findos em 3 1 de dezembro de 2012 e 201 t
(Em milhares de Reais, exceto de outra forma indicado)

d. Instrumentos fjnanceiros
Os instrumentos financeiros somente são reconhecidos a partir da data em
que o Instituto se torna parte das disposições contratuais dos instrumentos
financeiros e incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e
fornecedores.

Os instrumentos financeiros que não sejam reconhecidos pelo valor justo por
meio de resultado são acrescidos de quaisquer custos de transação
diretamente atribuíveis.

e. Ativos e passivos contingentes e obrigaçõer legais

As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos
contingentes, provisões e obrigações tegais, são as seguintes:
= Ativos contingentes são reconhecidos somente quando há garantias reais
ou decisões judicfais favoráveis, transftadas em julgado. Os ativos
contingentes com êxito provável são apenas divulgados em nota
explicativa;
Passivos contingentes são provisimados na medida em que o Instituto
espera desembolsar fluxos de caixa. Processos tributários e cíveis são
provisionados quando as perdas a o avaliadas como prováveis e os
montantes envolvidos são mensurados com suficiente segurança. Quando
a expectativa de perda destes processos e avaliada como possível, uma
descrição dos processos e montantes envolvidos é divulgada em nata
explkativa. Processos trabalhistas, cujas perdas são avaliadas como
prováveis, são provisionados com base no percentual histbrico de
desembolsos. Passivos continzentes avaliados como perdas remotas, não
são provisionados ou divulgados.

f. Apuração do super8vit/(déficit) do exercício e reconhecimento de receitas
de doações
O superavitldeficit do exercício é apurado em conformidade com o regime
contAbi1 de competência.

As receitas de doações e patrocínios são originadas de doações e patrocínios
de pessoas jurídicas, em datas e valores variáveis, sendo registradas
contabilmente de acordo com o prazo estimado de finalização dos projetos.

g. Demonstração do resultado abrangente

A demonstração dos resuttadas abrangentes não esta sendo apresentada,
pois não ocorreram movimentaçõies de outros resultados abrangentes no
penodo corrente de 31 de dezembro de 2012 e no periodo comparativo de 31
de dezembro de 2011.
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Notas explicativas Bs demonstraçties contbbeis
Exercfcios findos em 31 de dezembro de 201 2 e 201 1
(Em milhares de Reais, exceto de outra forma tndlcado)

4. Calxa e equivalentes de caixa
Em 31 de dezembro de 2012 e 2011, o total de caixa e equivalentes de caixa,
sem restrições, era composto da seguinte forma:
Caixa
Bancos

O saldo de caixa e composto por moeda nacional e estrangejra.
5. Aplicações financeiras
Em 31 de dezembro de 2012 e 2011, o total de aplicaçües financeiras, sem
restriçdes, era composto da seguinte forma:
Banco Bradesw - FIC FI'
Banco Santander - CDB DI
Banco Itah - CDB
Banco Itah - Compromissada D1

As aplicações referem-se, substancialmente, a certificados de bepbsitos
bancários e fundos de renda fixa em bancos de primeira linha, pode-se afirmar
que estes, estão atrelados ao (C01), com rendimentos pre-fixados e pós-fixados,
os rendimentos pre-fixados giram em torno de uma taxa média de 0,7596 a.m.,
já as taxas p6s-fixadas rendem em torno 96% do CDI, conforme mencionado
acima, as aplicações estão totalmente vinculadas aos projetos (projetos a
executar, conforme Nota w'licativa no 9).
6. Projetos a receber
4-97 - GT Clima
4-118 GTDH
8-112 Piano Ethos 10 Anos
4-120 - Jogos Limpos
-1 - Uniethos
5-71 5x Executivo ICCO

-

O saldo refere-sle a contrfhuiç6es das doações e patrocínios já firmados com os
doadores e ainda n&orecebidos financeiramente,
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Notas explicativas às demonstrações contábeis
Exercfcios findos em 34 de dezembro de 2012 e 201 1
(Em milhares de Reais, exceto de outra forma f ndicado)
7. Imobilizado
Em 31 de dezembro de 2012 e 201 1, o total de imobilizado, sem restrição, era
composto da seguinte forma:

Mvets e uhsllios
CmputadoPes e
pwtf&os
rmtalaçk
Total

8. Intangível

Em 31 de dezembro de 2012 e 2011, o total de imobilizado, sem restrição, era
composto da seguinte forma:
Dssaisáo

w i w t l x a q h (%)

Marcas e myntes
Mreito 4 uso de s o f m

Custa
141

Total

9. Adiantamentos de projetos
Projeto l O / t 23 Conferencia (a)
Projeto 17/73 GT Integridade (b)
Projeto 14/47 GT Empresas pelo Clima (c)
Projeto 14/f 02 W b (d)
Projeto 12/105 Indicadores 3. geraçiío (e)
Projeto 14/füO- Jo#os Llmpos (f)
Projeto 14/118 GT Mreitos Humanos (g)
Projeto 14/116 Residuos $lidos (h)
Projeto 2/112 h n o Ethos 10 anos (i)
Projeto 14í104 F b m Empresarlal Municipio & SP
Projeto 23/72 - PLARSEIICCO
Projeto 2/58 - m n l a 5ustentárel
Projeto 5/22 - IntemEthos
Projeto 14/88 Conexões Sustentiveis
Projeto 6 / 107 Rede Einpresarial2010/11
Pmjeto 14/59 Corredores Ecol6glcos
Pmjeto Recwsos Avlna- Residuos dlldos
Projeto 14/ 73 Integridade
Pmjeto 14/1M 3Míversidaôe
P r ~ j e t o141134 GT @
Projeto 141121 - Global Cwnpact Siemens
Pmjeto 24/106 - RK na M
m
i
P
r
~
m
31/98 - UnW Çiobal de -hbilida&

-

-

-

-

-

-

outros

Arn-

Llquldo
141

Lbfdo
132
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Notas expllcatlvas hs demonstrações contábeis
Exercícios ftndos em 31 de dezembro de 2012 e 201 1
(Em milhares de Reais, exceto de outra forma indicado)
Estes valores referem-se aos recursos já recebidos por conta dos patracinios que
deverão ser investidos nos respectivos projetos. Os recursos compromissados
correspondentes a esses projetor, ainda disponíveis para utilização, estão
demonstrados na rubrica de "Aplicaç6es financeiras". O reconhecimento das
receitas relacionadas a estes projetos será realizado de acordo com o regime de
competência, na medida em que os recursos forem efetivamente empregados
nos respectivos projetos.

D e ~ r i ç ã ode alguns projetos:

-

(a)Projeto 10/123 Conferencia Ethos
Ampliar o foco de ação do Ethos, da transformação da gestão das empresas
para a mudança do mercado, como meio de contribuir para a construção de
uma nova economia: Inclusiva, Verde e Responsável Especificamente, a CEI
2012 fwou-se na constnição de uma agenda propositiva para ser entregue
ao governo Brasileiro, durante a Rio+ZO, no Rio Centro.

-

(b) Projeto 17/73 .GT Integridade

Grupo de trabalho: aplicar as práticas do pacto contra a corrupção.
Promover o aprendizado entre as empresas e entidades por meio de
discussões e troca de experiências sobre atfvidades já desenvolvidas. Ações:
aumentar a adesãio de novas empresas e a incorporação de novas praticas
que honrem os compromissos assumidos, entre eles o aumento dus
mecanfsmos de transparência, de posicionamentos e praticas de combate a
corrupção e a impunidade e de promoção da integridade nas relações de
mercado.

-

(c) Projeto í4/97 GT Empresas pelo clima
Contribui para a reduçio nas emissões de gases do efeito estufa e no
enfrentamento das mudanças climáticas, a partir da liderança empresarial.
Entregaveis identificados:

R

Traz setores estratégicos para o grupo, com foco no agronegkio;
Participar do processo de construção dos planos setoriais da PNMC;
Contribuir para integrar políticas nacionais As estaduais e municipais;
Estimular o debate sobre a Implantação de um mercado de carbono
brasileiro;
Criar fndicadores para acompanhar os compromissos assumidos pelas
empresas na carta aberta;
Liderar a convergência das diferentes iniciativas empresariais
(CBDESIFGV e CNI).

INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Notas explicativas hs demonstraçties contábefs
Exercicios findos em 3 1 de dezembro de 2012 e 201 1
(Em milhares de Reais, exceto de outra forma indicado)
(d)Projeto 14/102 MEEB

Contribuir para conservação e uso sustentável da biodiversfdade e para a
promgáo de desenvolvimento local, atravks de praticas empresariais de
referência e da construção de negócios inovadores da blodiversldade.
Recuperar e conservar biomas (Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica), bem
como reduzir o consumo dos recursos naturais para que respeite os limites
do planeta.

{e)Projeto 1U105 Indicadores 3' geraçgo
Construir a terceira geração dos Indicadores Ethos, atualizando o conteúdo
dos indicadores para a promoção da agenda do Plano Ethos 10 anos.
Reposicimar os Indicadores Ethos como ferramenta lider no mercado a fim
de: a) promover a integração com outras ferramentas (como relatório GRt e
ISSO 26000); e b) disponlbillzar instrumentos específicos de valor ao
empresário.

(f) Projeto 14/100 Jogos Limpos
Promover maior transparência e integridade sobre os investimentos de
infraestrutura da Copa do Mundo de 2044 e Jogos Olímpicos de 2016 através
da criação de mecanismos de ações coletivas, monitoramento e controle
social Em 2012, o projeto focou-se i)na celebração de acordos setoriaischave, como entre empresas lideres na área de equipamentos hospitalares e
construção civil; e ii) na celebração de pactos de transparência com os
candidatos/prefeitos eleitos das cidades sede.
(g) Projeto 14/11 8 - GT Mreitos Humanos

Contribuir para a construç$o de uma agenda positiva de garantia dos direitos
humanos no mercado de trabalho e da promoção do trabalho decente. Esta
agenda é tiderada pelas empresas que assumiram um compromisso com a
responsabilidade social, influenciando a sua gestão e sua cadeia de valor,
bem como as politicas piiblicas incidentes em tais direitos, Em 2012, o foco
do projeto voltou-se para a inclusão de mulheres e negros em posição de
lideranqas dentro das empresas.

-

(h)Projeto 14/116 Residuos súIidus

Contribuir para a implantação da Politica Nacional de Resíduos SÓlldos
(PHRS). Promover praticas empresariais (princfpalmente ciclo fechado e
logística reversa) e negkios sustentáveis que contribuam para uma gestão
efetiva dos resíduos s6tidos.
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Notas explicativas Bs demonstrações contábels
Exercidos findos em 31 de dezembro de 2012 e 201 1
(Em milhares de Reais, exceto de outra forma indicado)

-

(i)Projeto 211 'i2 Píano Ethos 10 anos
05 recursos arrecadados pelo Projeto do Plano Ethos 10 anos serão utilizados
para cobrir despesas dos projetos descritos anteriormente e parte dos custos
de estão do Instituto Ethos e serão utilizados ao Longo de 2011, 2012 e
2013.
10. Obtigaçdes trabalhistas e contribuições soclals
Encamos sociais
Provisões trabalhistas

Remuneraçiio da administração

Os consetheiros do Ethos não possuem remuneração, são remunerados apenas os
executivos com cargo de gestão, com valores condizentes com o mercado para
seus cargos.

Remuneração da dlretorfa executiva
Remuneração da diretoria

Esta remuneração esta registrada no resultado do exercício de acordo com o
regime de compet6nda.

As rendas geradas pelo Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade k i a l
G o empregadas integralmente nos seus objetivos sociais.

Conforme determinado em seu estatuto social, em caso & dissolução, a
Assembieia Geral devera decidir a destfnação do patrimhnio social, sendo
distribuído preferencialmente h outra pessoa jurídica que tenha o mesmo
objeto social.

INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E RESPONSABIUDADE SOCIAL

Notas explicatkas As demonstrações contábefs
Exercidos findos em 31 de dezembro de 2012 e 201 1
(Em mikhares de Reals, exceto de outra forma indicado)

12. Receita operacional
Projeta
Patrocínios de projetos
Recursos fundação Avina
Recursos ICCO
Recurso recebido de outras fundaqões
Doações pessoas jurídicas
Contrlbuiçk
Contribuições de associados
serviços
Receitas de sewiços

Outras receitas
Oueras receltas
Rseitas financeims

As receitas de patrocínio referem-se aos valores recebidos de empresas que
patrocinam atividades operacionais do instituto, como cursos, pesquisas e
desenvolvimentos etc.

13. Custos de projetos, contribuições e serviços
Salários

Encargos sociais e outros benefícios
Materiais e serviços
Eventos
Comunicaç&o
Repreentaçáo
Atuguéís
PublkqM
Doações (*)
Tributos gerals
outros
(*) Referem-se a -6s

para a Entidade Nossa %o Paulo custear o Projeto Ethos 10 anos.

,

Os custos são atrelados aos projetos na medida em que sejam confiavdmnQ
mnwradus.
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INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Notas exp licativas As demonstrações contábels
Exercícios findos em 3 1 de dezembro de 20 12 e 2011
(Em mflhares de Reais, exceto de outra forma indicado)
14, Instrumentos financeiros

O Instituto opera apenas com instrumentos financeiros não derivativos que
incluem contas a receber, outros recebiveis e caixa e equivalentes de caixa,
cujos valores são representativos aos respectivos valores de mercado.
Cobertura de seguros
O tnstftuto adota a politfca de contratar cobertura de seguros para os bens
sujeitos a riscos por montantes considerados pela Administração como
suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua
atividade.
16. Certificado OSCIP

O Instfuto e qualificado como Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público (OSCIP), e seu certiffcado têm como data de vencimento (renovação) 30
de setembro de 2013.

17. Beneficio fiscal por entjdade sem fins lucrativos
O Instituto é isento do pagamento de Imposto de Renda Pessoa Jurfdica (IRPJ) e
de Contribuiqão Social sobre o Lucro Liquido (CSU), de acordo com o artigo 15
da Lei no 9.532/97, cujos valores renunciada, no exercício fiscal de 2012, caso

a obrigação devida fosse, seriam:
Imposto de renda pesxia jurídica
Contrlbuiç30 social lucro liquido

