Demonstrações Financeiras
Instituto Iberdrola Brasil
31 de dezembro de 2018
com Relatório dos Auditores Independentes

CNPJ 19.810.641/0001-30

Balanços patrimoniais
em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(valores em reais)

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários

Nota

31/12/2018

3
3

Não circulante
Impostos a recuperar
Adiantamentos

Total do ativo

Passivo
Circulante
Contas a pagar
Impostos e contribuições a recolher

Nota

2.963
1.474.482
1.477.445

39.966
1.958.384
1.998.350

35.747
700
36.447

5.014
5.014

1.513.892

2.003.364

31/12/2018

5
6

Patrimônio social
Superávit acumulado

Total do passivo e do patrimônio social

31/12/2017

31/12/2017

71.045
16.775
87.820

92.760
2.842
95.602

1.426.072
1.426.072

1.907.762
1.907.762

1.513.892

2.003.364

As notas explicativas são parte integrante destas Demonstrações Financeiras.
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Demonstrações do superávit / (déficit)
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(valores em reais)

Nota
Receitas assistenciais
Receitas de doações

31/12/2018

31/12/2017

7

610.000
610.000

1.819.996
1.819.996

Gastos e despesas operacionais
Programas sociais
Matrículas e mensalidades
Assessoria em programas sociais
Despesas de viagens
Outras despesas gerais e administrativas

9

(1.171.395)

(1.577.898)

(316.285)
(819.854)
(26.090)
(9.166)

(609.038)
(870.125)
(98.355)
(380)

Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras

8

79.705
82.355
(2.650)

133.494
188.815
(55.321)

(481.690)

375.592

Superávit / (déficit) das atividades sociais

As notas explicativas são parte integrante destas Demonstrações Financeiras.

5

CNPJ 19.810.641/0001-30

Demonstração dos resultados abrangente
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(valores em reais)

31/12/2018
Superávit / (déficit) das atividades sociais
Outros resultados abrangentes do período
Itens que não serão reclassificados para o resultado:
Resultado abrangente

31/12/2017

(481.690)

375.592

-

-

(481.690)

375.592

As notas explicativas são parte integrante destas Demonstrações Financeiras.
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Demonstração das mutações do patrimônio social
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(valores em reais)

Patrimônio
social
Saldos em 31 de dezembro de 2016

Superávit
acumulado

Total

1.532.170

-

1.532.170

-

375.592

375.592

375.592

(375.592)

-

1.907.762

-

1.907.762

-

(481.690)

(481.690)

Transferência do superávit/(déficit) para
patrimônio social

(481.690)

481.690

-

Saldos em 31 de dezembro de 2018

1.426.072

-

1.426.072

Superávit do exercício
Transferência do superávit/(déficit) para
patrimônio social
Saldos em 31 de dezembro de 2017
Superávit do exercício

As notas explicativas são parte integrante destas Demonstrações Financeiras.
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Demonstrações dos fluxos de caixa
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(valores em reais)

31/12/2018
Fluxo de Caixa das atividades sociais
Superávit (déficit) do período
Reconciliação do Superávit (déficit) obtido das atividades sociais:

31/12/2017

(481.690)

375.592

(700)
(30.733)

1.332
(5.014)

(21.715)
13.933

(114.465)
(13.199)

(520.905)

244.246

Títulos e valores mobiliários
Juros e rendimentos sobre títulos e valores mobiliários

483.902
-

(332.770)
-

Caixa Liquido aplicado nas Atividades de Investimentos

483.902

(332.770)

Aumento (Redução) no Caixa e Equivalente de Caixa no Período

(37.003)

(88.524)

39.966
2.963

128.490
39.966

(Aumento) Diminuição de Ativos:
Adiantamentos
Impostos a Recuperar

(Aumento) Diminuição de Passivos:
Contas a Pagar
Impostos e contribuições a recolher

Caixa gerado nas atividades sociais

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período

As notas explicativas são parte integrante destas Demonstrações Financeiras.
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INSTITUTO IBERDROLA BRASIL
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(valores em reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
O Instituto Iberdrola Brasil (“Instituto” ou “Associação”), associação civil de direito privado,
sem fins lucrativos, qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
(OSCIP), foi fundado em abril de 2014 pelas empresas Elektro Holding S.A. (anteriormente
denominada Iberdrola Brasil S.A.), Elektro Operação e Manutenção Ltda. (anteriormente
denominada Iberdrola Operação e Manutenção Ltda.), e Elektro Renováveis do Brasil S.A.
(anteriormente denominada Iberdrola Renováveis do Brasil S.A.).

O Instituto, com sede no Rio de Janeiro e atuação nos territórios onde operam suas
empresas mantenedoras, segue diretrizes globais do Comitê de Fundações da Iberdrola,
desenvolvendo e implementando projetos sociais, com o apoio de organizações parceiras,
nas seguintes áreas de atuação: Formação e Pesquisa, Biodiversidade e Mudanças
Climáticas, Arte e Cultura, Ação Social e Colaboração Institucional

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 Declaração de Conformidade

As demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2018 foram elaboradas e apresentadas
com observância das Normas Brasileiras de Contabilidade, as práticas contábeis adotadas
no Brasil aplicáveis a Entidades sem finalidade de lucros (NBC TG 07), a NBCT 10.19 Aspectos contábeis de entidades sem finalidade de lucros, a Interpretação Técnica Geral
NBC-ITG 2002, a Lei 11.638/07 e também das demais práticas contábeis adotadas no Brasil,
as quais são consistentes com aquelas adotadas na elaboração das demonstrações
financeiras de 31 de dezembro de 2017.

2.2 Moeda Funcional e de apresentação
Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional do
Instituto. Os centavos foram omitidos e os valores arrendados para o número inteiro mais
próximo.
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Principais práticas contábeis
O sumário das principais práticas contábeis adotadas na preparação das demonstrações
financeiras é o seguinte:

a) Caixa e equivalentes de caixa, Títulos e valores mobiliários
Compreendem os depósitos bancários à vista, aplicações financeiras e títulos e valores
mobiliários. Essas aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários estão
demonstradas ao custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço,
possuem liquidez imediata e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de
valor.
b) Ativo circulante e passivo circulante
São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável,
dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas.

c) Apuração de superávit
A apuração do superávit é feita segundo o regime de competência, exceto quanto às
receitas decorrentes de doações e contribuições, reconhecidas quando efetivamente
recebidas.

d) Imposto de renda, contribuição social e encargos sociais (INSS):
O Instituto é uma organização sem fins lucrativos, e, portanto, imune ao imposto de renda
e à contribuição social sobre o lucro líquido, nos termos do Artigo 150 da Constituição
Federal, bem como isenta da cobrança de encargos sociais patronais (INSS) e demais
tributos federais e estaduais.

3. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
31/12/2018
Caixa e equivalentes de caixa:
Bancos conta movimento
Títulos e valores mobiliários:
Títulos de renda fixa - debêntures

Total

(i)

31/12/2017

2.963
2.963

39.966
39.966

1.474.482
1.474.482

1.958.384
1.958.384

1.477.445

1.998.350
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(i) Títulos de renda fixa lastreados por debêntures emitidas por instituições financeiras de
primeira linha, todos vinculados a taxas que são pós-fixadas, e indexadas à variação diária dos
Certificados de Depósitos Interbancários (CDI). Essas aplicações apresentam alta liquidez e
podem ser resgatadas a qualquer momento sem risco significativo de perda de valor.

4. IMOBILIZADO

31/12/2018
Imobilizado
Maquinas e Equipamentos - Informática
Móveis e utensílios
(-) Depreciação acumulada

31/12/2017

24.582
4.116
(28.698)

24.582
4.116
(28.698)

-

-

O ativo imobilizado do Instituto Iberdrola é proveniente de doação. A doação ocorreu em 2015 e
os bens entraram no ativo totalmente depreciados, visto que não possuíam valor econômico.

5. CONTAS A PAGAR
O contas a pagar do Instituto Iberdrola é composto de obrigações referentes a termos de parceria
e cooperação com organizações da sociedade civils, para o desenvolvimento dos projetos
socioambientais, como o Programa de Iluminações (Fortaleza da Barra Grande e Forte das Cinco
Pontas), o projeto Flyways (Save Brasil) e as Bolsas de Estudo (parcerias com universidades
britânicas e espanholas). Os gastos administrativos são decorrentes das despesas necessárias
para a manutenção e divulgação dos projetos desenvolvidos pelo Instituto.
31/12/2018
Administrativo
Bolsas de Estudo
Fortaleza da Barra Grande
Forte das 5 Pontas
Save Brasil

31/12/2017

14.200
21.126
35.719

63.575
29.185
-

71.045

92.760
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6. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

31/12/2018
PIS retido sobre serviços a recolher
COFINS retido a recolher
IRRF a recolher
CSLL retido a recolher
ISS retido a recolher

31/12/2017

1.394
8.779
3.951
2.144
507

2.149
693
-

16.775

2.842

7. RECEITAS DE DOAÇÕES
As receitas reconhecidas são provenientes de doações recebidas dos patronos, cujos
montantes estão apresentados a seguir:
31/12/2018
Doações Iberdrola Brasil S.A.
Doações Elektro Redes S.A.
Doações Neoenergia S.A.

31/12/2017

610.000

1.476.805
343.191
-

610.000

1.819.996

8. RESULTADO FINANCEIRO
31/12/2018
Receita financeira:
Rendimento de aplicação financeira
Despesas financeira
Despesas bancárias
Multas
PIS/COFINS s/ cambio
IR s/ aplicações financeiras
Imposto sobre operações financeiras

Resultado financeiro

31/12/2017

82.355
82.355

188.815
188.815

(95)
(1.355)
(1.200)
(2.650)

(10.131)
(523)
(3.928)
(38.826)
(1.913)
(55.321)

79.705

133.494
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9. GASTOS COM PROGRAMAS SOCIAIS

São gastos operacionais, administrativos e financeiros realizados nos programas sociais
desenvolvidos pelo Instituto, com diferentes focos de atuação, conforme demonstrados
abaixo:

Gastos com Programas sociais

31/12/2018

31/12/2017

Formação e Pesquisa (1)
Biodiversidade e Mudanças Climáticas (2)
Arte e Cultura (3)
Ação Social (4)

(316.285)
(184.015)
(495.961)
-

(712.953)
(275.107)
(244.776)
(269.981)

Gastos administrativos (5)

(175.134)

(75.081)

(1.171.395)

(1.577.898)

Total

1) Formação e Pesquisa: visa o apoio à formação e pesquisa em geral, priorizando a
inovação para contribuir com a sustentabilidade energética

Programa Internacional de Bolsas de Estudo: Em 2018, o Instituto finalizou o terceiro ano
consecutivo do Programa de Bolsas de Estudo oferecido pela Fundación Iberdrola e contribuiu
com a formação de nove jovens brasileiros, com oito bolsas para universidades da Espanha e
uma para o Reino Unido. A partir do segundo semestre de 2018, o projeto passou a ser de
responsabilidade da área de Recursos Humanos do Grupo Neoenergia.

2) Biodiversidade e Mudanças Climáticas: visa o apoio à proteção do meio ambiente e
a melhora da biodiversidade, para contribuir ativamente na luta contra as mudanças
climáticas.

Flyways: Desde 2015, o Instituto desenvolve o projeto Flyways, em parceria com a SAVE Brasil,
que busca assegurar a conservação das aves e seus habitats, contribuindo para a preservação
das espécies em nível hemisférico. Para tanto, conduz ações voltadas ao monitoramento do
tamanho populacional de cinco espécies ameaçadas em alguns locais das regiões Nordeste e
Sul do Brasil. O trabalho também busca envolver a comunidade local, para ajudar na preservação
das aves. Em seu ciclo inicial (2015-2017), o projeto impactou cerca de 5.500 pessoas e envolveu
68 voluntários da comunidade local. A SAVE Brasil faz parte da BirdLife International, uma
aliança de organizações de conservação presente em 110 países.
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Eco-cidadão - construindo um futuro sustentável: O projeto, realizado em Ubatuba (SP) e
desenvolvido em parceria com o Instituto de Permacultura e Ecovilas da Mata Atlântica (IPEMA),
ofereceu cursos gratuitos para a formação de profissionais em construção sustentável. Cerca de
100 profissionais foram formados e 500 pessoas beneficiadas com a implementação de técnicas
de bioconstrução na localidade.

3) Arte e cultura: Tem como objetivo proteger e salvaguardar o patrimônio artístico e
cultural, promovendo a conservação e restauração, impulsionando o desenvolvimento
local.
Forte das Cinco Pontas: Em 2018, o Instituto finalizou o projeto da reforma luminotécnica do
Forte de São Tiago das Cinco Pontas, no Recife. O Forte é a última construção holandesa no
Recife e um dos monumentos mais representativos da arquitetura colonial. A fim de preservar a
memória nacional, este edifício foi transformado no Museu da Cidade do Recife em 1982. O local
possui um vasto e importante acervo iconográfico, recolhido em Pernambuco e em Portugal,
onde se encontram expostos projetos originais de construções civis, militares e eclesiásticas,
cartografias, pinturas, desenhos, esculturas e gravuras.
Fortaleza da Barra Grande: Em parceria com a Formarte, em 2018, foi realizada a troca das
instalações elétricas da Fortaleza da Barra Grande, no Guarujá (SP). O monumento é a única
fortificação espanhola no Brasil e está concorrendo a patrimônio histórico da Unesco.

4) Ação Social: Visa contribuir ao desenvolvimento humano sustentável, apoiando às
pessoas e coletivos mais vulneráveis.
Jovens Brilhantes: Desenvolvido em parceria com o Instituto Socioambiental Cenários
Futuros, o projeto transformou o espaço escolar de três escolas da rede pública em
laboratórios de inovação para o ensino de robótica, impulsionando o desempenho acadêmico
dos alunos. As cidades contempladas foram Araras (SP), Três Lagoas (MS) e Registro (SP) e
cerca de 249 alunos foram beneficiados.
5) Gastos administrativos: Referem-se principalmente às despesas necessárias para a
manutenção e divulgação dos projetos desenvolvidos pelo Instituto.
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10. EVENTOS SUBSEQUENTES
Em 29 de março de 2019, foi deliberado em Assembleia Geral Extraordinária a aprovação da
alteração da denominação social da Associação, de “Instituto Iberdrola Brasil” para “Instituto
Neoenergia”.

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
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PRESIDENTE
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DIRETOR
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RENATA FERREIRA CHAGAS
DIRETORA

JESSICA DE CAMARGO REAOCH
DIRETORA

FABRICIA LANI DE ABREU
DIRETORA

ROBERTA LENTINI LOURENÇO
CONTADORA
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