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21/07/2021

Às conselheiras e administradoras do
FUNDO ANGELA BORBA DE RECURSOS PARA MULHERES - FUNDO ELAS
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 2020 e 2019 do FUNDO ANGELA BORBA DE RECURSOS PARA
MULHERES - FUNDO ELAS.

Atenciosamente,

Alexandre Chiaratti do Nascimento
Sócio
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FUNDO ANGELA BORBA DE RECURSOS PARA MULHERES - FUNDO ELAS
CNPJ: 04.575.388/0001-00

“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 2020, 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

4

Documento assinado digitalmente por: ALEXANDRE CHIARATTI DO NASCIMENTO,
Verifique a(s) assinatura(s) em: https://fenacondoc.com.br/valida-documento/0F496-7A461-54EF9-0F8F7

Examinamos as demonstrações contábeis do FUNDO ANGELA BORBA DE
RECURSOS PARA MULHERES - FUNDO ELAS que compreendem o balanço
patrimonial, em 31 de dezembro de 2020, e as respectivas demonstrações do resultado
do período, 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.

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 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

5

Documento assinado digitalmente por: ALEXANDRE CHIARATTI DO NASCIMENTO,
Verifique a(s) assinatura(s) em: https://fenacondoc.com.br/valida-documento/0F496-7A461-54EF9-0F8F7

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
contábeis 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
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.
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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.

São Paulo - SP, 21 de julho de 2021

AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS
CRC/SP 2SP 024298/O-3

Alexandre Chiaratti do Nascimento
Contador
CRC/SP 187.003/ O- 0
CNAI – SP – 1620
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FUNDO ANGELA BORBA DE RECURSOS PARA MULHERES - FUNDO ELAS
BALANÇOS PATRIMONIAIS
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em reais)
ATIVO

Nota

2020

2019

CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicação financeira
Numerários em Trânsito
Adiantamentos
Recursos da Receber de Doações e Projetos
Total ativo circulante

4
5
4
6
7

84,68
4.791.076,14
2.506.881,93
254,52
9.623.655,91
16.921.953,18

90,60
4.875.214,00
2.190,00
6.232.591,00
11.110.085,60

NÃO CIRCULANTE
Imobilizado
Total do ativo não circulante
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93.413,14
93.413,14

74.136,25
74.136,25

PASSIVO
CIRCULANTE
Fornecedores
Obrigações Trabalhistas e Sociais
Impostos e contribuições a recolher
Contratos e acordos de cooperação financeira
Total do passivo circulante

Patrimônio Social
Patrimônio Social
Fundo de Contingência
Ajuste de exercício anterior
Superávit do exercício

TOTAL DO ATIVO

17.015.366,32

11.184.221,85

Nota

TOTAL DO PASSIVO E PL

9
10
11
12

2020

2019

320,00
139.927,61
15.960.451,55
16.100.699,16

3.807,11
73.154,48
171,61
10.385.429,67
10.462.562,87

178.427,75
543.231,23

219.429,48
-

(2.167,16)
195.175,34

16.992,00
485.237,50

914.667,16

721.658,98

17.015.366,32

11.184.221,85
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As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Amália Eugênia Fischer Pfaeffle
CPF: 053.378.887-06
Coordenadora Geral

Angelita Gonçalves Rangel
Contadora CRC/RJ 062.161-4

FUNDO ANGELA BORBA DE RECURSOS PARA MULHERES - FUNDO ELAS
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em reais)
Descrição

Nota

RECEITAS OPERACIONAIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Recursos de Entidades Nacionais
Recursos de Entidades Internacionais
Doações de Pessoas Juridicas
Doações de Pessoas Físicas
Receita de Prestação de Serviços

ATIVIDADES FINS E SOCIAIS
Fortalecimento e Investimentos em Organizações Mulheres
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS
Despesas com pessoal
Serviços Prestados por Terceiros
Despesas Administrativas
Infraestrutura
Administrativas
Impostos, Taxas e Contribuições
Resultado financeiro, líquido

2020

2019

1.999.990,32
5.249.295,29
3.113,92
79.140,62
7.331.540,15

2.638.603,93
4.426.924,77
19.309,16
33.466,01
7.118.303,87

14

(4.750.504,22)
2.581.035,93

(4.687.527,14)
2.430.776,73

15
16
17

(1.906.368,55)
(159.300,91)

(1.370.798,38)
(186.588,53)

(145.812,91)
(167.414,06)
(11.547,24)
4.583,08
(2.385.860,59)

(124.962,62)
(319.577,42)
(44.824,12)
101.211,84
(1.945.539,23)
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SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

195.175,34

485.237,50

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Amália Eugênia Fischer Pfaeffle
CPF: 053.378.887-06
Coordenadora Geral

Angelita Gonçalves Rangel
Contadora CRC/RJ 062.161-4

FUNDO ANGELA BORBA DE RECURSOS PARA MULHERES - FUNDO ELAS
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em reais)

Descrição
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Patrimônio
Social
219.429,48

Superávit do Exercício
Ajustes de exercícios anteriores
Transferência do resultado do exercício de 2019

16.992,00
485.237,50

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

721.658,98

Superavit do exercício

Superávit
do exercício
-

219.429,48

485.237,50

485.237,50

(485.237,50)

16.992,00
-

195.175,34

Ajustes de exercícios anteriores

Total

721.658,98
195.175,34

(2.167,16)

Transferência do resultado do exercício de 2020

195.175,34

(195.175,34)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

916.834,32

(2.167,16)

(2.167,16)
914.667,16

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Amália Eugênia Fischer Pfaeffle
CPF: 053.378.887-06
Coordenadora Geral

Angelita Gonçalves Rangel
Contadora CRC/RJ 062.161-4

FUNDO ANGELA BORBA DE RECURSOS PARA MULHERES - FUNDO ELAS
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em reais)
Descrição

2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Superávit do exercício
Ajuste para reconciliar o lucro do exercício
ao caixa gerado pelas atividades operacionais
Depreciações Acumuladas
(Aumento) diminuição no ativo circulante e não circulante
Despesas antecipadas com projetos
Recursos da Receber de Doações e Projetos
Adiantamentos diversos

2019

195.175,34

485.237,50

16.572,90
211.748,24

9.754,85
494.992,35

(3.391.064,91)
1.935,48
(3.389.129,43)

(2.924.460,00)
(1.552,50)
(2.926.012,50)

(3.487,11)
66.773,13
(171,61)
5.575.021,88
(2.167,16)
5.635.969,13

3.481,56
(48.227,35)
171,61
4.590.883,34
16.992,00
4.563.301,16

2.458.587,94

2.132.281,01

Aumento (diminuição) no passivo circulante e não circulante
Fornecedores
Obrigações Trabalhistas e Sociais
Impostos e contribuições a recolher
Contratos e acordos de cooperação financeira
Ajustes de exercícios anteriores
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Atividades de investimentos
Aquisição de bens - imobilizado
Aplicação financeira
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos

(35.849,79)
84.137,86
48.288,07

(Redução) das disponibilidades durante o exercício

2.506.876,01

Caixa e equivalentes de caixa início do período
Caixa e equivalentes de caixa final do período
(Redução) das disponibilidades durante o exercício

90,60
84,68
(5,92)

(48.697,00)
(2.162.401,68)
(2.211.098,68)
(78.817,67)
78.908,27
90,60
(78.817,67)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Amália Eugênia Fischer Pfaeffle
CPF: 053.378.887-06
Coordenadora Geral

Angelita Gonçalves Rangel
Contadora CRC/RJ 062.161-4

FUNDO ANGELA BORBA DE RECURSOS PARA MULHERES - FUNDO ELAS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019.
1. CONTEXTO OPERACIONAL
O ELAS nasceu há 20 anos como estratégia para o avanço do protagonismo das mulheres. Entendemos que
investir nelas é o caminho mais rápido para o desenvolvimento. Quando se investe nas mulheres, a vida de
suas filhas e filhos e das pessoas à sua volta também se transforma, gerando resultados em suas
comunidades, cidades, estados e países.
Nossa missão é promover e fortalecer o protagonismo e direitos das mulheres, mobilizando recursos e
investindo em suas iniciativas. Desde 2000, o Fundo ELAS realiza filantropia para a justiça social. Já
apoiamos mais de 570 grupos de mulheres através de 30 editais.
Apoiamos e conectamos grupos de mulheres de todo o Brasil através de editais transparentes, para gerar
novas oportunidades, desenvolver habilidades para seu fortalecimento e concretizar suas soluções para um
mundo melhor para todos nós. São mulheres que atuam por equidade étnica e racial, um meio ambiente
justo e sustentável, saúde, autonomia financeira, acesso à cultura, comunicação, esporte, artes e sempre
pelo fim da violência.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as praticas 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 – Resolução 1.409/12 - Entidades sem finalidade de lucros, expedida
pelo Conselho Federal de Contabilidade.
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer
a administração, baseada em estimativas, efetue o registro de certas transações que afetam ativos e
passivos, receitas, custos e despesas, bem como divulgação de informações sobre dados das suas
demonstrações financeiras. Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva
realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas.
3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a. Apuração das receitas e despesas
As receitas e despesas são registradas pelo regime de competência. O superávit ou déficit referente às
atividades da Entidade é incorporado ao patrimônio social.

b. Caixa e equivalentes de caixa
Na rubrica de disponibilidades estão registrados os saldos de banco conta movimento e de aplicações
financeiras com alta liquidez e estão registradas ao seu valor de mercado. Estes saldos apresentam
liquidez imediata e apresentam risco insignificante de mudanças de valor.
c. Recursos a Receber de Doações e Projetos
Refere-se a contratos firmados com doadores e financiadores, cujo recebimento ocorrerá em exercícios
futuros e estão apresentados pelo seu valor contratual atualizado, quando aplicável, pela variação
cambial do período.
d. Imobilizado
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
aplicável.
O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo.
Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens
individuais (componentes principais) de imobilizado.
Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado (apurados pela diferença entre os recursos
advindos da alienação e o valor contábil do imobilizado), são reconhecidos em outras receitas/ despesas
operacionais no resultado.
Depreciação
Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na vida
útil-econômica dos bens. Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são
instalados e estão disponíveis para uso, ou em caso de ativos construídos internamente, do dia em que a
construção é finalizada e o ativo está disponível para utilização.
e. Passivo circulante e não circulante
Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, ajustados a valor presente quando aplicável, com
base em taxas de desconto que refletem as melhores avaliações do mercado quanto ao valor do dinheiro
no tempo e os riscos específicos destes passivos, e acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes
encargos e variações monetárias e cambiais incorridos.
f. Contratos e acordos de cooperação financeira
Os recursos para projetos sociais correspondem às obrigações que a instituição possui de aplicar os
recursos de contratos firmados nos projetos sociais da instituição e na realização das atividades
institucionais.

g. Reconhecimento de receita
As receitas dos recursos, firmados em instrumentos contratuais e destinado às atividades sociais
desenvolvidas pela instituição, são reconhecidos como obrigação da entidade perante aos doadores e
parceiros e são contabilizados inicialmente no Passivo. Essas obrigações têm seu reconhecimento em
conta de Receita Operacional a partir da realização efetiva das despesas.
h. Provisões para contingências
As provisões para contingências tributárias, trabalhistas e outras são constituídas com base na
expectativa de perda provável nas respectivas ações em andamento, manifestada pelos consultores
jurídicos externos da Organização.
i. Estimativas contábeis
A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer
que a Administração da organização 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 estimativas 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 a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
A conta bancária é destinada ao recebimento dos recursos das operações da Organização e à liquidação das
despesas correntes, não havendo restrições, bem como bloqueios judiciais para suas movimentações.
Descrição
Fundo de Caixa
Banco do Brasil - AG 3071-6 - CC 6444-0
Banco do Brasil - AG 3071-6 - CC 7086-6
Itaú - AG 0161 - CC 10568-0
Itaú - AG 0161 - CC 10569-8
Itaú - AG 0161 - CC10570-6
Itaú - AG 0161 - CC 10572-2
Itaú - AG 0161 - CC 10573-0
Itaú - AG 0161 - CC 10593-8
Itaú - AG 9161 - CC 13933-3
Itaú - AG 9161/14000-0
Numerários em Trânsito
FORD FOUNDATION USD 300.000
NEW VENTURE USD 75.000,00
CHANNEL USD 30.000,00
GLOBAL FUND USD 30.000,00
GLOBAL FUND USD 20.000,00
PURPOSEFUL USD 16.500,00
FONDO LUNÁRIA USD 4.830,00
GAIC USD 4.200,00
INSTITUTO C&A EUROS 1.505,00

2020
4,68
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
84,68

2019
10,60
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
90,60

1.558.830,00
389.707,50
155.883,00
155.883,00
103.922,00
85.735,65
25.097,16
21.823,62
10.000,00
2.506.881,93

-

2.506.966,61

90,60

5. APLICAÇÃO FINANCEIRA
Descrição
Itaú - 9161/10568-0 Investimentos
Itaú - 9161/10570-6 Investimentos
Itaú - 9161/10569-8 Investimentos
Itaú - 9161/10572-2 Investimentos
Itaú - 9161/10573-0 Investimentos
Itaú - 9161/10593-8 Investimentos
Banco do Brasil - AG 3071-6/7086-6 - Investimentos
Banco do Brasil - AG 3071-6/6444-0 - Investimentos
Itaú - AG 9161/13933-3 - CDB - Investimentos
Banco do Brasil AG 6519-X/106444-4 - AUTO Investimentos
Banco do Brasil AG 6519-X/106444-4 - CDB-DI Investimentos
Banco do Brasil - AG 3519-X/107086-X - Investimentos
Itaú - 9161/14000-0 - Investimentos
Banco do Brasil AG 6519-X/1064444-4 - POUP

2020
515.122,41
242.454,68
23.297,30
4.170,20
368.607,75
1.174.552,57
543.231,23
801,13
745.665,71
3.839,36
293.413,76
875.920,04
4.791.076,14

2019
535.461,09
352.332,44
88.217,91
741.619,25
282.673,83
36.858,13
539.788,21
46.061,19
1.018.767,90
49,07
10.730,20
10.003,09
1.212.536,94
114,75
4.875.214,00

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.

Evento relevante
Em 2013, o Fundo Angela Borba propôs ao Ministério da Cultura, o projeto PRONAC nº 130732 “Cultura
Viva Mulher: Patrimônio Cultural Feminino”, que foi aprovado pela Portaria nº 0085/13 de 21/02/13, que
previa a captação de R$ 2.301.760 de recursos incentivados.
Após a aprovação, conforme estabelecido pela lei, o Ministério da Cultura abriu uma conta corrente, nº
16071-7 - agência 3519-X do Banco do Brasil (do serviço público), de uso e controle exclusivo do PRONAC e
vinculada ao CNPJ do Fundo Angela Borba para arrecadação dos recursos provenientes da captação de
doações com empresas.
A conta supracitada somente pode ser movimentada pelo Ministério da Cultura (Pronac), sendo bloqueada
de movimentação pelo Fundo Angela Borba, ainda que o CNPJ do Fundo Angela Borba esteja vinculado ao
projeto PRONAC nº 130732, e consequentemente, relacionado a referida conta bancária.
Nesta conta foi creditado o apoio de R$100.000,00 (cem mil Reais) em 30 de dezembro de 2014, do
incentivador Luizacred S/A, CNPJ 02.206.577/0001-80.
O projeto PRONAC nº 130732 nunca avançou para a fase de implementação, posto que não atingiu a meta
de captação de recursos no valor de R$ 2.301.760 e, por isso devido ao excesso de prazo sem captação, o
projeto PRONAC nº 130732 foi arquivado pelo próprio Pronac em 26/10/2018 nos termos do artigo 52 da IN
5/2017. Por tanto, o Fundo Angela Borba jamais teve poderes de uso, movimentação de qualquer recurso,
nem mesmo obrigações contratuais de implementação, motivo pelo qual o Fundo Angela Borba não inclui

os valores contidos na referida conta bancária em sua contabilidade, posto que os recursos sempre
estiveram e permanecem de posse do Pronac.
O Fundo Angela Borba solicitou ao Ministério da Cultura (Pronac) que, com base no arquivamento do
projeto, dê baixa na conta bancária e em qualquer vínculo que tal conta possa ter com o Fundo Angela
Borba.
Informações compartilhadas pelo Banco do Brasil, atestam que a conta ainda não foi encerrada pelo
PRONAC. O saldo da conta do projeto PRONAC nº 130732 está demonstrado a seguir:
Descrição

2020

Banco do Brasil – agência 3519-X – conta 16071-7

107.292,50

2019
106.895,26

Seguimos aguardando que sejam tomadas as providencias por parte do PRONAC, que seja efetuada a baixa
na conta bancária, e a desvinculação com o CNPJ do Fundo Angela Borba.
6. ADIANTAMENTOS
Descrição
Adiantamento funcionários
Adiantamentos atividades
Adiantamentos terceiros

2020

2019

-

-

254,52
254,52

30,00
2.160,00
2.190,00

7. RECURSOS A RECEBER DE DOAÇÕES E PROJETOS
Os recursos de doações e dos projetos a receber, destinados à execução das atividades estatutárias e
firmados em instrumentos contratuais, são reconhecidos no Ativo tendo como contrapartida uma obrigação
da Instituição perante os doadores e/ou parceiros.
O saldo deste grupo está composto da seguinte forma:
Descrição
Associação-Bem-te-vi
OAK Foundation
Wellspring Philanthropic Fund
ONU Mulheres
Instituto C&A
Sigrid Rausing Trust
Ford Foundation
Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA)
Global Fund
Instituto Clima e Sociedade - ICS
OAK Contrato OFIL20-114

2020
2.025.000,00
36.904,56
750.000,00
2.400.000,00
1.570.000,00
2.841.751,35
9.623.655,91

2019
477.628,00
123.548,00
400.000,00
1.500.000,00
3.600.000,00
18.915,00
112.500,00
6.232.591,00

8. IMOBILIZADO
Descrição

Taxas Anuais
Depreciação

Equipamentos de
Informática

20%

Móveis e Utensílios

10%

Máquinas e Equipamentos

20%

Instalações

10%

Valor líquido
31/12/2019

49.290,79

Aquisições

30.899,79

18.177,53

305,39
74.136,25

35.849,79

9. CONTAS A PAGAR
Descrição

Instituto Ekloos
Amil Assistência

2020

2019

320,00

320,00
3.282,61

Outros

204,50
3.807,11

320,00

10. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS A RECOLHER
Descrição
INSS a Recolher - Empregados
INSS a Recolher - Terceiros
IRRF a Recolher - Empregados
IRRF a Recolher - Terceiros
FGTS a Recolher
PIS s/ Folha a Recolher
Contribuição Social - Empregados
Provisão de férias

2020

2019

139.927,61
139.927,61

1.438,52
179,20
71.536,76
73.154,48

11. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
Descrição
ISS s/ Serviços PJ

2020

2019
-

171,61

-

171,61

Valor líquido
31/12/2020

-

- 13.578,61

66.611,97

-

-

2.171,33

20.956,20

-

-

-

822,96

5.539,58

-

-

-

305,39

-

- 16.572,90

93.413,14

4.950,00

6.362,54

Depreciação/
Amortização

Baixas

12.CONTRATOS E ACORDO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA
O saldo representa os valores repassados pelos financiadores no âmbito das doações, projetos e convênios vigentes, deduzidos das
respectivas despesas executadas até 31 de dezembro e acrescidos dos recursos a receber conforme contrato:
Descrição

Associação-Bem-te-vi

Nº Contrato

S/N

Banco Itaú
British Council
Channel Foundation

SC037733
S/N

Saldo
Financeiro

Recebimentos

31.12.2019

2020
-

100.000,00

-

100.000,00

106.018,18

89.500,00

189.478,00

Fondo Lunaria Mujer

S/N

-

282.401,03

1.212.268,15

18.616,07

Foundations to promote Open Society

OR2019-49419

300.558,08

Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA)

JOF 0775/2019

43.386,28

Global Fund for Women

19-53953R

35.168,26

Global Fund for Women

19-54361R

115.549,70

Global Fund for Women

20-56420R
1800 - GR068808

-

Instituto C & A/Laudes Fondation
Instituto Clima e Sociedade
Instituto Galo da manhã

305.916,64

208.978,00
112.652,00
710.000,00

18.915,00
11.722,76

402.213,60

293.850,00

187.800,00

15.000,00

20.000,00
61.932,50
471.932,10
91.118,15
62.301,28
23.445,50
115.549,70
4.000,00
414.280,24

S/N

-

Instituto Ibirapitanga

S/N

87.804,76

Instituto Unibanco

S/N

15.592,33

Laudes Fondation

15.000,00

-

S/N

130218

85.000,00
42.550,00

Outros
custos com
Projetos

106.018,18

Doadoras Individuais

Ford Foundation

Repasse para
Organizações

-

87.804,76
150.000,00
61.842,60

61.842,60

Saldo
Financeiro

Saldo do
Projeto a
Executar

Recursos a
Receber

31.12.2020
-

-

-

57.450,00

-

57.450,00

-

-

-

-

155.883,00

155.883,00

50.000,00

50.000,00

107.816,53

25.097,16

132.913,69

48.952,12

3.958.830,00

4.007.782,12

209.439,93

-

209.439,93

-

-

-

-

-

-

4.000,00

155.883,00

155.883,00

103.922,00

99.922,00

-

-

-

-

1.570.000,00

1.570.000,00

172.800,00

-

172.800,00

0,00

-

0,00

165.592,33

-

165.592,33

-

-

-

M·A·C AIDS FUND

S/N

MADRE Fighting for Feminist Futures
New Venture Fund

142.039,55
-

S/N

164.006,14

OFIL-20-114

-

2.014.203,15

OAK Foundation

OCAY 17-763

50.870,32

633.276,88

104030

739.317,84

90.076,57

S/N

170.627,04

Purposeful Productions
Rede de Filantropia de Justiça Social
Sigrid Rausing Trust
Sociedad Mexicana Pro Derechos de La Mujer
(Fondo Semillas)
Wellspring Philanthropic Fund
TOTAIS

S/N
S/N

677.184,81
234.347,99
632.500,00

11.639,00
302.818,97
187.825,33
151.990,16

50.000,00

-

23.000,00

S/N

697.866,60

1.060.702,50

S/N

40.354,94

90.207,11

-

1.395.500,00

4.152.838,67

6.982.238,65

14769

139.562,31
50.247,59

-

OAK Foundation

ONU Mulheres
Próspera International Network of Women’s
Funds

2.477,24
109.337,00

331.000,00
27.257,06
957.927,94
4.501.784,80

5.380,00
277.069,46
13.097,88
96.699,48
2.771.555,18

-

-

-

4.421,55

-

4.421,55

-

389.707,50

389.707,50

1.325.379,34

2.841.751,35

4.167.130,69

146.980,24

-

146.980,24

9.069,08

36.904,56

45.973,64

18.636,88
50.000,00

-

18.636,88

85.735,65

35.735,65

17.620,00

-

17.620,00

1.150.499,64

750.000,00

1.900.499,64

90.207,11

-

90.207,11

340.872,58

2.025.000,00

2.365.872,58

3.861.737,33 12.098.714,22 15.960.451,55

Os recursos recebidos dos contratos de doações, subvenções, convênios e projetos são contabilizados e controlados no Passivo até a efetivação
execução das atividades e realização das despesas (repasses para organizações, atividades sociais e fortalecimento institucional), quando são
transferidos para receitas.
Os saldos positivos permanecem demonstrados no Passivo até a efetiva realização das despesas. Os saldos negativos dos projetos e convênios se
referem a despesas que foram antecipadas para realização das atividades previstas e esses valores estão representados na conta do Ativo.

Fim da Violência contra as Mulheres
ELAS na Moda e Sem Violência - O Fundo ELAS e a Laudes Foundation são parceiros no edital ELAS na
Moda e Sem Violência, através do qual, buscam a transformação da indústria da moda em direção à
justiça social. A iniciativa apoia organizações de mulheres que atuem pelo fim da violência nos seus
espaços de trabalho, nas localidades onde vivem e comercializam seus produtos. Em 2020, os 21
projetos apoiados através do Edital ELAS na Moda e sem Violência, atuaram nessa cadeia produtiva –
desde a agricultura, indústria, confecção, comércio e campos afins – para uma moda justa,
sustentável e sem violência, além de terem desenvolvido ações de enfrentamento aos impactos da
covid-19.
Fim da Violência contra Ativistas - O Programa de Enfrentamento à Violência contra Mulheres, em
parceria com a Sigrid Rausing Trust tem como alvo o investimento no cuidado coletivo e na segurança
de ativistas que atuam em defesa do direito das mulheres, de seus territórios e de outros direitos
democráticos. A edição de 2020 do programa fez investimento estratégico no cuidado coletivo e bem
estar de ativistas através do apoio a 23 projetos. Ao longo do ano as iniciativas desenvolvidas
ampliaram o conhecimento sobre a temática do cuidado coletivo através eventos online: oficinas,
seminários, encontros de fortalecimento, levantaram informações, trocaram experiências e boas
práticas, documentaram situações de violência contra ativistas, fortalecendo as ativistas e o
movimento. Além disso, realizaram ações de enfrentamento aos impactos da pandemia de covid-19.
O apoio aos grupos do programa foi ampliado com recursos de uma doadora individual.
Autonomia Sexual
Expansão do acesso à saúde das mulheres. Parceria com OAK Foundation e On The Right Track. Em
2020 foram apoiados 2 projetos, definidos por estratégia coletiva de participatory grantmaking. 18
organizações/redes foram apoiadas com recursos para atuarem em aliança por meio dos dois
projetos, focados respectivamente em: 1- Ações de mobilização e indicência cidadã e 2-Ações de
comunicação.
ELA Decide O Fundo ELAS e o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) são parceiros no Edital
ELA Decide com o objetivo de apoiar iniciativas que atuem na disseminação de informações e
promoção dos espaços de formação em saúde para empoderar as mulheres e jovens para o exercício
do seu direito a uma vida saudável. O Edital ELA Decide apoiou 8 projetos que atuaram no Estado da
Bahia, nos municípios de Itabuna, Itacaré, Lauro de Freitas, Palmeiras, Presidente Tancredo Neves, Rio
Real, Santo Amaro, Salvador e Uruçuca, além de realizar ações na internet, alcançando outros
territórios. Os projetos também fizeram ações de enfrentamento aos impactos da pandemia de covid19.
ELAS nas Exatas
Parceria com Instituto Unibanco, Fundação Carlos Chagas e ONU Mulheres com foco na redução do
impacto das desigualdades de gênero nas escolhas profissionais e no acesso à educação superior das
estudantes. No primeiro edital, lançado em 2015 foram apoiados 10 projetos. Ao longo do
desenvolvimento do ELAS nas Exatas já foram realizados dois Seminários em que se reuniram

especialistas no campo, representantes de escolas e organizações da sociedade civil e dois “Diálogos”
em que se reuniram representantes dos projetos apoiados e os parceiros do edital, estudantes,
ativistas e especialistas para troca de experiências e dados sobre o cenário da educação e do acesso
das estudantes às ciências exatas. O segundo edital nacional para apoio a dez projetos foi lançado em
2017. Em janeiro de 2018 foram selecionados os 10 grupos/organizações, em março de 2018 foi
realizado o II Seminário e o II Diálogo Elas nas Exatas, encontro nacional de fortalecimento dos grupos
apoiados. Em 2019 a parceria esteve voltada para a sistematização de informações e elaboração de
materiais a partir dos resultados dos 20 projetos que foram apoiados no I e II edital. Em 2020, um
marco analítico para seguimento do programa esteve em construção.
Mulheres em Movimento
O Programa Building Movements – Mulheres em Movimento em 2020 contou com as seguintes
parcerias: Wellspring, Madre, FORD Foundation, OAK Foundation, Global Fund for Women, MAC Aids
Fund, Fondo Semillas, Itaú, Purposeful e doadoras individuais. A iniciativa visa ampliar parcerias e
alianças intermovimentos, interpaíses e intergeracionais no campo dos direitos das mulheres e das
populações LBT+.
Em 2020, 51 projetos foram apoiados pelo programa. Os projetos tiveram como foco o fortalecimento
institucional para enfrentamento dos impactos da covid-19 e continuidade da luta por igualdade de
gênero.
13. PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL
É constituído pelo superávit e déficit inerente às atividades da Organização, apurado ao término de cada
exercício social.
Fundo de Contingência – foi constituído em 2020 com o objetivo geral de permitir que a instituição
disponha de condições financeiras para atendimento a situações emergenciais e/ou imprevistas.
14. FORTALECIMENTO E INVESTIMENTOS EM ORGANIZAÇÕES MULHERES
Descrição

2020

2.019

Doações a Grupos Nacionais

-4.501.784,81

-3.658.423,56

Serviços de Terceiros PF
Serviços de Terceiros PJ
Capacitação e eventos
Transportes
Lanches e Refeições
Viagens e Estadias
Atividades de Projetos
Despesas Viagens Internacionais
Material p/ Eventos
Passagens Aéreas

-73.329,00
0,00
-3.357,50
-14.809,23
-4.719,63
-75.984,30
0,00
0,00
-39.510,00
-37.009,75
-4.750.504,22

0,00
-166.090,07
-42.775,00
-74.894,05
-156.010,94
-184.918,89
-6.208,49
-33.461,06
-3.539,01
-361.206,07
-4.687.527,14

15. DESPESAS COM PESSOAL
Descrição

2020

Remunerações
Encargos Sociais
Benefícios

2019

-1.381.220,38
-509.347,42
-15.800,75
-1.906.368,55

-1.004.754,49
-350.597,11
-15.446,78
-1.370.798,38

16.SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
Descrição
Serviços Prestados - PF
INSS Serv. Prestados - PF
Consultoria e Assessoria
Seguro de Vida
Serviços Prestados PJ

2020
-34.794,08
-6.864,81
-96.439,00
-1.209,36
-19.993,66
-159.300,91

2019
-32.427,12
-6.629,38
-109.297,03
-38.235,00
-186.588,53

17. DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Descrição
Infraestrutura
Aluguel
Telefone, Fax e Internet
Energia Elétrica
Serviços Temporários/Cooperativas
Conservação e Manutenção do Imóvel
Conservação e Manut. Equip. Informática
Conservação Manut. Máquinas e Equipamentos
Locação de Máquinas e Equipamentos
Bens de Natureza Permanente
Despesas com Seguros
Outros

Administrativas
Material de Escritório e Informática
Material de Limpeza e Copa
Lanches e refeições
Cópias, Encadernações e Serviços Gráficos
Correios
Anuidades
Viagens e representações
Serviço Prestados PJ
Outros

2020

2019

-94.152,10
-5.891,82
-5.691,55
0,00
-2.010,50
-15.743,44
0,00
-120,00
-2.565,01
-682,37
-18.956,12
-145.812,91

-83.044,49
-8.193,81
-6.832,53
-2.022,01
-6.259,29
-1.360,00
-895,00
-1.400,00
-5.200,64
-9.754,85
-124.962,62

-5.168,04
-3.814,38
-37,00
-4.515,80
-4.508,93
-25.200,64
-29.869,21
-50.750,00
-43.550,06
-167.414,06

-17.802,23
-1.442,94
-2.131,02
-8.165,34
-3.454,29
0,00
-239.319,28
-43.447,29
-3.815,03
-319.577,42

Impostos taxas e contribuições
Impostos e taxas
ISS s/ NF

-10.601,49
-945,75
-11.547,24

-26.854,87
-17.969,25
-44.824,12

18.RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
Descrição
Receita Financeira
Rendimentos financeiros

Despesas Financeiras
Tarifas Bancárias
Multas e Juros Moratórios
Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira
Despesas com IOF
Outras

Resultado Financeiro Líquido

2020

2019

44.936,18
44.936,18

165.436,45
165.436,45

-20.117,64
-1.072,00
-9.455,02
-3,03
-9.705,41
-40.353,10

-18.271,19
-2.044,72
-37.893,23
-4.903,74
-1.118,42
-64.231,30

4.583,08

101.205,15

19.COMPROMISSOS E CONTINGÊNCIAS
A Organização está sujeita a processos judiciais, reivindicações e contingências resultantes do curso normal
dos negócios. Quando tais valores podem ser estimados a Administração da Organização, de acordo com a
Deliberação CVM no 489/05, adota procedimento de classificar as causas impetradas em função do risco de
perda, baseada na opinião de seus consultores jurídicos, da seguinte forma:
•

Para causas cujo desfecho negativo para a Organização seja considerado como provável, são
constituídas provisões;

•

Para as causas cujo desfecho negativo para a Organização seja considerado como possível, as
informações correspondentes são divulgadas em Notas Explicativas, e

•

Para as causas cujo desfecho negativo para a Organização seja considerado como remoto, somente
são divulgadas em Notas Explicativas as informações, que, a critério da Administração, sejam
julgadas de relevância para o pleno entendimento das demonstrações contábeis.

Em 31 de dezembro de 2019 a Organização não possuía nenhuma ação judicial em curso.
20. IMUNIDADE IRPJ
A Organização, por sua finalidade e objetivos e, mediante artigo 170 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR), não está sujeita ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica.

21. EVENTOS SUBSEQUENTES
Não é de nosso conhecimento qualquer evento, subsequente à data do encerramento do exercício até a da
autorização da emissão das Demonstrações Contábeis, que possa afetar a posição patrimonial e financeira,
bem como o resultado do período, impedindo a continuidade normal das atividades do ELAS FUNDO DE
INVESTIMENTO SOCIAL.
Fatos relevantes
COVID-19: A instituição junto a seus associados e colaboradores continua fazendo sua parte para evitar a
propagação do COVID-19.
Seguindo as recomendações e orientações do Ministério da Saúde e também do Governo do Estadual do
Rio de Janeiro, a instituição implantou medidas a fim de preservar e assegurar a saúde e segurança dos seus
empregados e colaboradores. Neste sentido, desde março/20, foi adotado o regime de teletrabalho,
cancelamentos de eventos presenciais e redução de viagens, utilização de tecnologias de teleconferência e
videoconferência para reuniões internas e externas.
Impactos da COVID-19 - Mesmo com ineditismo da situação, do impacto da pandemia na economia, a
instituição manteve suas operações em níveis estáveis, garantindo a normalidade das atividades planejadas
para o ano de 2020.
Continuidade das atividades e efeitos da pandemia de COVID-19 - A Administração, no gerenciamento e
monitoramento de riscos, com auxílio das estruturas vigentes, bem como as informações existentes no
momento dessa avaliação, não identificou indícios de quaisquer eventos que possam interromper suas
operações em um futuro previsível.
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