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11/04/2022

Aos conselheiros e administradores do
IEMA - INSTITUTO DE ENERGIA E MEIO AMBIENTE
Ref.: Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

Pelo presente, estamos encaminhando aos cuidados de V.S.ª. o Relatório do
Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de
dezembro de 2021 e 2020 do IEMA - INSTITUTO DE ENERGIA E MEIO AMBIENTE.

Atenciosamente,

Alexandre Chiaratti do Nascimento
Sócio
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Prezado senhor (a),

IEMA - INSTITUTO DE ENERGIA E MEIO AMBIENTE
“RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE”
Opinião sobre as demonstrações contábeis

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
da entidade, em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas
na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela
avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa
base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a
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Examinamos as demonstrações contábeis do IEMA - INSTITUTO DE ENERGIA E MEIO
AMBIENTE que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2021, e
as respectivas demonstrações do resultado do período, 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 o resumo das principais
políticas contábeis.

administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis,
tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao
longo da auditoria. Além disso:
 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais.
 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Entidade.
 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da
Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

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
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo
de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que
identificamos durante nossos trabalhos.
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Dados: 2022.04.11 14:58:57 -03'00'

Alexandre Chiaratti do Nascimento
Contador
CRC/SP 187.003/ O- 0
CNAI – SP – 1620
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IEMA - INSTITUTO DE ENERGIA E MEIO AMBIENTE
BALANÇOS PATRIMONIAIS
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)
ATIVO

PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO
Nota
explicativa

CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Despesas antecipadas
Outras contas a receber

NÃO CIRCULANTE
Imobilizado

TOTAL DO ATIVO

4
5
6

7

2021
3,855,854
174,316
124,444
4,154,614

98,975
98,975

4,253,589

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Nota
explicativa

2020
4,363,590
44,385
131,893
4,539,868

118,068
118,068

4,657,936

CIRCULANTE
Fornecedores
Obrigações tributárias
Obrigações trabalhistas e sociais
Doações antecipadas

PATRIMONIO LIQUIDO
Patrimônio Social
Doações para Investimentos
Superávits do exercício

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

8
9

2021

2020

18,604
117,979
254,009
1,341,641
1,732,233

49,693
90,832
223,664
1,947,918
2,312,107

2,300,205
45,625
175,527
2,521,356

2,339,716
45,625
(39,511)
2,345,829

4,253,589

4,657,936
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IEMA - INSTITUTO DE ENERGIA E MEIO AMBIENTE
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)
Nota
explicativa
RECEITAS OPERACIONAIS
Com Restrição
Receita de doações
Sem Restrição
Doações voluntárias
Outras receitas
Trabalho voluntário

CUSTOS COM PROJETOS
Prestadores de serviços
Despesas com pessoal
Gerais
Tributárias

2021

2020

9

3,540,641

3,155,733

12

750
6,591

11,044
15,909

3,547,982

3,182,686

(766,075)
(2,448,885)
(239,591)
(20,313)
(3,474,863)

(810,920)
(2,139,358)
(248,129)
(21,233)
(3,219,640)
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SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL

73,119

(36,955)

(6,591)
(28,264)
(19,093)
(53,948)

(15,909)
(23,864)
(17,549)
(57,322)

RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

19,170

(94,276)

Despesas financeiras
Receitas financeiras

(37,305)

(25,646)

193,661
156,356

80,411
54,765

175,527

(39,511)

DESPESAS OPERACIONAIS
Trabalho voluntário 1
Despesas gerais e administrativas
Depreciação

12
7

13
SUPERÁVIT DO PERÍODO
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

IEMA - INSTITUTO DE ENERGIA E MEIO AMBIENTE
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)
SUPERÁVIT DO PERÍODO
Outros resultados abrangentes
TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE

2021
175,527
175,527

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

2020
(39,511)
(39,511)

IEMA - INSTITUTO DE ENERGIA E MEIO AMBIENTE
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)
Patrimônio
Social
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Transferência do déficit do período anterior
Déficit do período
Saldo em 31 de dezembro de 2020
Transferência do déficit do período anterior
Superávit do período
Saldo em 31 de dezembro de 2021

2,406,367
(66,651)
2,339,716

Doações para
Investimentos

Superávits/(déficit)
acumulados

45,625

(66,651)

-

66,651
(39,511)

45,625

(39,511)

(39,511)
2,300,205

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

45,625

Total
2,385,341
(39,511)
2,345,829

39,511
175,527

175,527

175,527

2,521,355

IEMA - INSTITUTO DE ENERGIA E MEIO AMBIENTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)
2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Déficit do período
Depreciação
Superávit ajustado

2020

175,527

(39,511)

19,093
194,620

17,549
(21,962)

(129,931)
7,449

(43,193)
49,341

(31,090)
27,147
30,345
(606,277)

(35,577)
(13,824)
(3,130)
644,262

Aumento/(redução) de ativos:
Despesas antecipadas
Outros créditos
Aumento/(redução) de passivos:
Fornecedores e contas a pagar
Obrigações tributarias
Obrigações trabalhistas e sociais
Doações antecipadas
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais

(507,737)

575,916

FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aquisição de ativo imobilizado
Baixa de ativo imobilizado
Caixa aplicado nas atividades de investimentos

-

(33,514)
(33,514)

(REDUÇÃO)/AUMENTO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

(507,737)

542,401

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

4,363,590
3,855,854

3,821,189
4,363,590

(REDUÇÃO)/AUMENTO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

(507,737)

542,401

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

