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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Administradores do
INSTITUTO RIO - Ponte para o Investimento Social
Rio de Janeiro – RJ
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis do INSTITUTO RIO – PONTE PARA O INVESTIMENTO SOCIAL que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do
resultado, das mutações do patrimônio líquido social, e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data,
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais práticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do INSTITUTO RIO – PONTE PARA O INVESTIMENTO
SOCIAL em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o
exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada
“Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em
relação ao INSTITUTO RIO – PONTE PARA O INVESTIMENTO SOCIAL de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Ética Profissional e nas Normas Profissionais emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade – CFC e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional
Em 31 de dezembro de 2016 o INSTITUTO RIO – PONTE PARA O INVESTIMENTO SOCIAL apresenta déficit
de R$ 562.896,42 (quinhentos e sessenta e dois mil, oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e dois
centavos) e R$ 1.074.565,74 (um milhão e setenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e
quatro centavos) acumulado desde o exercício findo em 31 de dezembro de 2012. A manutenção das
atividades do INSTITUTO RIO – PONTE PARA O INVESTIMENTO SOCIAL dependerá do sucesso do
planejamento estratégico que será elaborado pela Administração para os exercícios futuros e, portanto, suas
demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e na
continuidade normal de suas atividades.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor
A administração do INSTITUTO RIO – PONTE PARA O INVESTIMENTO SOCIAL é responsável por essas
outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações
contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de
auditoria sobre esse relatório.
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Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as
demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparentar estar
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há uma distorção relevante
no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este
respeito.
Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante,
independente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade do
INSTITUTO RIO – PONTE PARA O INVESTIMENTO SOCIAL continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na
elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar o INSTITUTO RIO –
PONTE PARA O INVESTIMENTO SOCIAL ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista
para evitar o encerramento das operações.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nosso objetivo é o de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que uma auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectarão as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável,
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Alem disso:
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis e se elas
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada.
• Comunicamo-nos com os responsáveis pela Administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
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• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos,
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos do INSTITUTO RIO – PONTE PARA O INVESTIMENTO
SOCIAL.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
respectivas divulgações feitas pela administração.
Fornecemos também aos responsáveis pela Administração, declaração de que cumprimos com as exigências
éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis a independência e comunicamos todos os eventuais
relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente nossa independência, incluindo, quando
aplicável, as respectivas salvaguardas.
Rio de Janeiro, 13 de abril de 2017.
SEIER Auditoria Independente Ltda.
CRC RJ – 005.204/O – 2
Vinicius dos Santos Batista
CRC RJ – 091.540/O – 2

INSTITUTO RIO - PONTE PARA O INVESTIMENTO SOCIAL
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE
2016 E DE 2015.
1.
CONTEXTO OPERACIONAL
O INSTITUTO RIO – PONTE PARA O INVESTIMENTO SOCIAL é uma associação civil sem fins lucrativos,
localizada na Rua Voluntários da Pátria 45, sala 1401–Botafogo-Rio de Janeiro RJ, de caráter educacional,
cultural, beneficente, de assistência social e filantrópica, constituída em 2000 tendo como objetivo principal,
constituir fundos financeiros permanentes, que serão patrimônio das comunidades na qual o Instituto pretende
canalizar seus investimentos, ou seja, a Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, angariados junto a pessoas
físicas, associados, empresas, organismos brasileiros e internacionais.
2.
APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
observando as diretrizes contábeis emanadas da legislação societária (Lei nº 6.404/76) que incluem os novos
dispositivos introduzidos e revogados pela Lei nº 11.638/07 e pela Lei 11.941/09, além dos pronunciamentos,
interpretações e orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Técnicos e pelas Normas Brasileiras de
Contabilidade - NBCT 10, item 10.19 - Entidades sem finalidade de lucros, expedida pelo Conselho Federal de
Contabilidade.
A emissão das demonstrações contábeis foi autorizada pelo seu representante legal, Sr. Marcos, em 13 de
abril de 2017.
3.
PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS.
a. Apuração das receitas e despesas
As receitas e as despesas são registradas pelo regime de competência. O superávit ou déficit referente às
atividades da Entidade é incorporado ao patrimônio social somente ao término de cada exercício social.
b. Ativo circulante
Estão apresentados pelo valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações
monetárias auferidas.
c. Passivo circulante
Demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes
encargos e variações monetárias incorridas.
d. Estimativas contábeis
A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que
a Administração da Entidade se baseie em estimativas para registro de certas transações que afetem os ativos e
passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações
contábeis. Referente às estimadas contábeis, consideramos a provisão para crédito de liquidação duvidosa, a
liquidação das transações envolvendo essas estimativas que poderá resultar em valores diferentes dos
estimados, devido ás imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.

4.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Em 31 de dezembro, as disponibilidades da Entidade, estão constituídas por recursos em moeda
nacional, depositadas junto às instituições financeiras operantes no país.
Descrição

2016

Caixa

2015
7,72

Banco conta movimento

1.975,95

14.446,48

30.777,87

14.454,20

32.753,82

A conta bancária é destinada ao recebimento de receitas e à liquidação das despesas correntes da
Entidade, não havendo restrições, nem bloqueios judiciais para suas movimentações.
5.

APLICAÇÃO FINANCEIRA
I nstituição financeira
Banco Santander S.A.

6.

Descrição

Remuneração

CDB

99%

2016

2015

2.835.766,63

3.373.062,01

2.835.766,63

3.373.062,01

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

2016

2015
3.864,36

2.422,60

602,20

501,50

INSS a Recolher (i)

1.708,30

3.648,60

FGTS a Recolher (i)

561,63

589,60

93,61

95,37

6.830,10

7.257,67

IRRF a Recolher - Empregados (i)

P is a Recolher (i)

(i) As contas de obrigações trabalhistas registram compromissos de pagamentos do INSS sobre folha
de pagamento, do FGTS sobre a folha de pagamento e do PIS sobre a folha de pagamento e Imposto
de renda retido na fonte referente ao mês de dezembro de 2016, devidamente liquidados em janeiro
de 2017.

7.

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
Descrição

2016

2015

Imposto de renda retido na fonte - IRRF a pagar (i)

261,87

423,90

P IS | COFIN S | CSLL a recolher (i)

811,79

1.314,09

1.073,66

1.737,99

(i)

A conta de obrigações fiscais registram compromissos de pagamentos do Imposto de renda retido
na fonte referente ao mês de dezembro de 2016, devidamente liquidados em janeiro de 2017.

8.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL
O patrimônio social é constituído superávit e déficits inerentes às atividades da Entidade, apurado ao
término de cada exercício social.

9.

ISENÇÕES E IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS
A Entidade, por sua finalidade e objetivos e por atender aos requisitos da legislação em vigor, usufrui
isenção do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) sobre os eventuais superávits dos exercícios. O PIS/PASEP-Programa de Integração Social e de
Formação do Servidor Público é calculado na base de 1% da folha de pagamento.

10.

RECEITA COM DOAÇÕES
Em 31 de dezembro de 2016 o montante recebido de doação foi de R$ 1.000,00 da Casa Fluminense (Em
31 de dezembro de 2015 o montante de R$ 31.280,68 da Fundação PROTEUS).

11.

DOAÇÕES A INSTITUIÇÕES
Registra os recursos doados (despesas-fins) pelo Instituto Rio para organizações para desenvolvimento
assistencial. Em 31 de dezembro de 2016 o montante doado foi de R$ 269.850,00 (Em 31 de dezembro
de 2014 o montante de R$ 240.000,00) para as organizações abaixo.
Nome da organização/grupo
Localidade-comunidade

Nome do Projeto

Áreas de atuação

Associação Grupo Afro Cultural
Jongo Eledá

Jongo Eledá – Oficinas e Mesa
Redonda

Realização de oficinas de Jongo através da
história e cultura Afro brasileira, da África e
da família. Oficinas de dança, canto,
percussão, costura (moda afro, confecção de
figurino), culinária, criação de instrumentos
e tranças.

Associação Semente da Vida da
Cidade de Deus / ASVI-CDD

Fala Sério, Zona Oeste.

Capacitação do grupo de adolescentes nos
temas: Raça, Gênero e Protagonismo
Juvenil. O grupo levará as discussões sobre
os temas para 04 escolas da Cidade de Deus
e 04 instituições da rede que trabalhem com
adolescentes por meio da Web Rádio CDD,
palestras e rodas de conversas.

Centro Cultural A História Que Eu
Conto / CCHC

CIA Teatral Facilitadores da
Paz

Criação de uma CIA Teatral a fim de
fortalecer o processo de formação em
Cultura de Paz de adolescentes por meio das
artes cênicas, ampliando sua visão de
mundo e seu protagonismo na perspectiva
do cuidado integral.

Centro de Articulação de
Populações Marginalizadas /
CEAP

Jacarepaguá Afro-cultural –
Etapa: ciclo complementar

Fortalecimento da formação de jovens e
adolescentes por meio da capacitação em
Empreendedorismo Social e Produção
Cultural, além de incentivar diferentes
expressões culturais de matrizes africanas,
visando o combate ao preconceito racial e
todas as formas de intolerâncias correlatas

Centro Dia Santa Ana / CEDISA

Saberes Itinerantes

Sensibilização e afirmação de direitos e de
deveres da pessoa idosa, da família e da
sociedade. Promoção de palestras e oficinas
sobre questões relacionadas ao
envelhecimento para as organizações
ligadas ao Instituto Rio na Zona Oeste.

Coletivo Elas da Corrente / CEC

Coletivo Elas da Corrente /
CEC

Realização de oficinas de audiovisual com
grupo de adolescentes, voltadas para a
criação de curtas-metragens que mostrem o
olhar do jovem para a realidade em que
vive, com foco nas relações de gênero e
violência contra a mulher.

Sementes do Mendanha

Projeto de fortalecimento da agricultura
familiar local, empoderamento dos
agricultores com trabalho de educação
socioambiental, segurança alimentar com
forte atuação nas escolas, comunidades e
órgãos públicos.

Instituto Santa Cruz de Esportes /
ISCE

Centro de iniciação esportiva
II – Agora nas escolas

Aulas de Judô, participação em competições
e visitas a centros de treinamento para
crianças e adolescentes de 3 escolas
públicas da região

Associação Beneficente Jurema
Amor nas Mãos para Deficientes
e Surdos / JAMDS

Mãos que Falam com Amor

O projeto é baseado em duas linhas: 1)
Formação de 30 intérpretes de Libras, entre
pessoas da comunidade, comerciantes,
profissionais da saúde e pessoas com
deficiência auditiva; 2) Investimento no
desenvolvimento institucional da JAMDS.

Poesia de Esquina / PDE

Poesia de Esquina nas Escolas

Estimular a reflexão sobre a produção
artística da periferia, em suas variadas
possibilidades de linguagem, a partir de
provocação inicial através da poesia. Serão
realizados 5 encontros (Laboratório da
Palavra) em 3 escolas públicas e uma
grande edição do Poesia de Esquina

Defensores do Planeta

Associação Raízes de Gericinó

Museu Casa Bumba Meu Boi
em Movimento

Promoção da inclusão e integração social
através da Cultura Popular brasileira,
fomentando a construção de novas
identidades e a diversidade cultural através
da proposta educativa de Visitação ao
Museu Casa Bumba Meu Boi em
Movimento.

Mulheres de Pedra

SolidArte II - trançar
caminhos femininos através
da economia solidária

O projeto tem duas dimensões: a) Curso de
Extensão para Formação em literatura e
pedagogia africana e afro-brasileira; b)
Oficinas mensais com grupo de mulheres
para ensinar as técnicas da feitura de
tranças nas participantes/aprendizes,
acompanhada de roda de conversa sobre
assuntos pertinentes ao empoderamento da
mulher negra na economia solidária, ao
universo feminino, negro e periférico.

12. PRÊMIO GERALDO JORDÃO PEREIRA.
Em 27 de outubro de 2015, na Biblioteca Parque do Estado o Instituto Rio em comemoração aos 15 anos
de trajetória promoveu o evento de premiação relativo à segunda edição do PRÊMIO GERALDO JORDÃO
PEREIRA que teve como foco premiar iniciativas inovadoras nas áreas de Cultura, Educação e
Desenvolvimento Comunitário.
O prêmio beneficiou 10 projetos de grupos e organizações da sociedade civil da Zona Oeste através da
doação de R$115.000,00 para as Organizações abaixo:
ORGANIZAÇÃO: COLETIVO MULHERES DE PEDRA
Projeto: Territórios de Fé...menina, ninadas no Ventre Poético do Manguezal
O projeto pretende realizar um filme de curta metragem com histórias e trajetórias de Mulheres Negras
através de poesia e performances. O projeto visa valorizar a atuação de Mulheres Negras no
desenvolvimento de iniciativas socioeducativas em periferias contribuindo para a promoção dos direitos
humanos. A equipe de produção também contará essencialmente com mulheres da região.
ORGANIZAÇÃO: ASSOCIAÇÃO RAÍZES DE GERICINÓ
Projeto: Bumba meu Boi Estrela de Gericinó
Buscando promover a inclusão social, conhecendo e respeitando a diversidade cultural, o projeto consiste
na realização de oficinas de artesanato, corte e costura e coreografia, na execução de atividades
socioeducativas (com foco na temática ambiental) para crianças, visitas guiadas ao espaço museológico e
realização de um evento cultural com apresentação do Bumba Meu Boi.

ORGANIZAÇÃO: ASSOCIAÇÃO SEMENTE DA VIDA DA CIDADE DE DEUS – ASVI CDD
Projeto: Webrádio CDD
A Webrádio CDD tem como objetivo ampliar a comunicação comunitária na Cidade de Deus, tornando-se
mais uma ferramenta para a livre expressão dos moradores. Prevê a criação de novos experimentos de
expressão sociocultural de comunicação e diálogo com a sociedade a partir da realização de entrevistas
com temáticas pertinentes ao interesse local. A programação cultural dá voz ao artista local e às notícias
que retratam a realidade mostrando o morador não só como objeto da ação ou do interesse, mas, como
relator criando reportagens e diálogos entre os serviços ofertados e as pessoas interessadas.
ORGANIZAÇÃO: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO CAMORIM - ACUCA
Projeto: Um diálogo inter-religioso: entre o Céu e a Terra existem espaços para todos
O projeto consiste na organização de seminário com duração de três dias onde serão abordados (através
de debates e rodas de conversa) temas que se relacionem com as questões religiosas e comunitárias. Essa
iniciativa está sendo motivada pelo crescimento da intolerância religiosa, principalmente em relação às
religiões de matriz africana.
ORGANIZAÇÃO: DEFENSORES DO PLANETA
Projeto: Sementes do Mendanha
Seguindo a lógica própria de uma escola do "campo", o projeto prevê atuar junto às escolas locais do
Mendanha para fortalecer novas formas de desenvolvimento no meio rural, baseado na justiça social, na
cooperação agrícola, no respeito ao meio ambiente e na valorização da cultura camponesa. Também foca
no fortalecimento do tecido social local a partir da criação da associação de produtores agrícolas do
Mendanha e do tour agroecológico, com interação entre os diversos parceiros, atores e comunidade
escolar acerca do tema da agricultura familiar.
ORGANIZAÇÃO: Jornal A Notícia Por Quem Vive
Projeto: Jornal A Notícia Por Quem Vive
O projeto tem por objetivo fomentar a comunicação comunitária, levando informação sobre questões da
comunidade e privilegiando o olhar do morador. A proposta auxilia ainda na preservação do patrimônio
cultural local e de sua memória. Estão previstas também oficinas de fotografia e redação, oferecidas à
comunidade em parceria com a UFRJ.
ORGANIZAÇÃO: CENTRO DIA DE SANTA ANA - CEDISA
Projeto: Cuidar – Agência de Cuidadores da Cidade de Deus
O objetivo é sensibilizar, orientar e capacitar pessoas para o exercício da função de cuidador(a) de idosos
por meio de conhecimentos gerais em direitos das pessoas idosas (Estatuto do Idoso), através de temas
baseados em Geriatria, Gerontologia e aulas práticas que possibilitam o desenvolvimento de habilidades
específicas para o cuidado e o autocuidado de elevada qualidade.

ORGANIZAÇÃO: CENTRO CULTURAL A HISTÓRIA QUE EU CONTO - CCHC
Projeto: Facilitadores da Paz
Dentre seus objetivos está a facilitação do processo de Cultura da Paz de adolescentes, entre 13 e 18 anos,
oriundos de Senador Camará, Vila Aliança, e adjacências, por meio de ações de arte cênica. Essas
atividades se darão com base na metodologia da Arte de Viver em Paz (da UNIPAZ), buscando a produção
de esquetes que serão apresentadas nas redes públicas e privadas de ensino.
ORGANIZAÇÃO: GRUPO ALFAZENDO
Projeto: ECO REDE - Rede Comunitária de Desenvolvimento Socioambiental
O projeto visa desenvolver ações de educação ambiental para a população da Cidade de Deus, apoiar os
professores na formação em educação socioambiental e Arte educação. Dar formação a 8 jovens da
comunidade para que atuem como Agentes de Promoção Socioambiental no projeto, ampliando o apoio ao
grupo de catadores de lixo da Cidade de Deus.
ORGANIZAÇÃO: CASA DA RUA DO AMOR
Projeto: Jacutucos II - Planejamento e organização de eventos e produção de conteúdo
O projeto consiste em um curso de iniciação à organização de eventos e produção de conteúdos nas
linguagens teatro, vídeo e internet destinado a jovens que atuam em diversas organizações da Rede do
Instituto Rio. É composto por 3 módulos: Formação, Informação e Produção.
13.

DESPESAS COM PESSOAL.
Descrição
Salários

2016

2015

102.389,27

81.312,04

Indenizações trabalhistas

6.611,43

8.122,78

13º Salário

8.441,60

7.140,50

Férias

11.775,52

9.442,77

INSS - P atronal

31.824,42

24.911,95

FGTS

12.356,46

7.085,17

1.188,02

923,49

597,80

179,32

175.184,52

139.118,02

P IS s/ Folha de Pagamento
Outros

14.

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
Descrição

2016

Serviços Prestados Pessoa Física

2015
1.271,00

5.978,46

354.566,49

265.132,38

18.480,00

17.780,00

Telefone, Fax e Internet

2.772,46

2.290,43

Material de Informática

3.245,45

1.179,17

Material de Escritório

1.359,72

879,08

Lanches e Refeições

6.172,79

1.082,66

Legais, Judiciais e Cartório

1.117,02

978,72

Transporte, Estacionamento e Pedágio

7.740,59

8.146,72

12.411,82

14.233,22

Serviços Prestados Pessoa Juridica (i)
Aluguel e Condomínio

Despesas com Viagens
Seminários e Eventos

6.200,00

Outros

3.043,27

2.773,13

412.180,61

326.653,97

(i) Refere – se basicamente os serviços prestados de consultoria administrativa e contabilidade.
15.

RESULTADO FINANCEIRO, LÍQUIDO
Descrição

2016

2015

Receita de Financeira
. Rendimentos de Aplicação Financeira

415.613,01

449.602,18

415.613,01

449.602,18

Despesas financeiras
. IRRF sobre Aplicações Financeiras
. Tarifas Bancárias
. IOF
. Outros

Resultado Financeiro, Líquido

(121.896,30)

(12.540,95)

(137,50)

(3,20)

(40,34)

(8,99)

(220,16)

-

(122.294,30)

(12.553,14)

293.318,71

437.049,04

16.

QUOCIENTES PATRIMONIAIS
Descrição

Em Reais

LIQUIDEZ IMEDIATA
Caixa e equivalentes de caixa
Passivo circulante
LIQUIDEZ CORRENTE
Ativo circulante
Passivo circulante
17.

2016

2015

14.454,20 =
16.297,08

0,89

3,64

2.850.220,83 =
16.297,08

174,89

378,61

EVENTOS SUBSEQUENTES
Não é de nosso conhecimento qualquer evento, subsequente à data do encerramento do exercício até a
presente data, que possa afetar a posição patrimonial e financeira, bem como o resultado do período,
impedindo a continuidade normal das atividades do INSTITUTO RIO – PONTE PARA O
INVESTIMENTO SOCIAL.
*

*

*

