Demonstrações Financeiras
Instituto Neoenergia
31 de dezembro de 2019
Com relatório dos auditores independentes

CNPJ 19.810.641/0001-30

Balanços patrimoniais
em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(valores em reais)

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários

Nota

31/12/2019

3
3

Não circulante
Impostos a recuperar
Adiantamentos

Total do ativo

Passivo
Circulante
Contas a pagar
Impostos e contribuições a recolher

Nota

570
2.415.318
2.416.888

2.963
1.474.482
1.477.445

51.180
700
51.880

35.747
700
36.447

2.467.768

1.513.892

31/12/2019

5
6

Patrimônio social
Superávit acumulado

Total do passivo e do patrimônio social

31/12/2018

31/12/2018

79.532
1.457
80.989

71.045
16.775
87.820

2.386.779
2.386.779

1.426.072
1.426.072

2.467.768

1.513.892

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 2019 e 2018
(valores em reais)

Nota
Receitas assistenciais
Receitas de doações

31/12/2019

31/12/2018

7

2.500.000
2.500.000

610.000
610.000

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

9

(1.603.031)

(1.171.395)

(1.509.417)
(93.614)
-

(316.285)
(819.854)
(26.090)

Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras

8

(9.166)

Superávit / (déficit) das atividades sociais

63.738
73.769
(10.031)

79.705
82.355
(2.650)

960.707

(481.690)

As notas explicativas são parte integrante destas Demonstrações Financeiras.
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Demonstração dos resultados abrangente
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(valores em reais)

31/12/2019
Superávit / (déficit) das atividades sociais
Outros resultados abrangentes do período
Itens que não serão reclassificados para o resultado:
Efeito do limite do ativo de benefício definido
Tributo diferido sobre ajustes atuariais
Resultado abrangente

31/12/2018

960.707

(481.690)

-

-

960.707

(481.690)

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 2019 e 2018
(valores em reais)

Patrimônio
social
Saldos em 31 de dezembro de 2017

Superávit
acumulado

Total

1.907.762

-

1.907.762

-

(481.690)

(481.690)

Transferência do (déficit) para
patrimônio social

(481.690)

481.690

-

Saldos em 31 de dezembro de 2018

1.426.072

-

1.426.072

-

960.707

960.707

960.707

(960.707)

-

2.386.779

-

2.386.779

Déficit do exercício

Superávit do exercício
Transferência do superávit para
patrimônio social
Saldos em 31 de dezembro de 2019

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 2019 e 2018
(valores em reais)

31/12/2019
Fluxo de Caixa das atividades sociais
Superávit (déficit) do período
Reconciliação do Superávit (déficit) obtido das atividades sociais:

31/12/2018

960.707

(481.690)

(15.432)

(700)
(30.733)

8.487
(15.319)

(21.715)
13.933

938.443

(520.905)

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

(940.836)
-

483.902
-

Caixa Liquido aplicado nas Atividades de Investimentos

(940.836)

483.902

(2.393)

(37.303)

2.963
570

39.966
2.963

(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

Aumento (Redução) no Caixa e Equivalente de Caixa no Período
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 NEOENERGIA
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(valores em reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
O Instituto Neoenergia (“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 Neoenergia S.A. (anteriormente
denominada Elektro Holding 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 em território nacional, desenvolve e
implementa projetos sociais com o apoio de voluntários, colaboradores do Grupo Neoenergia
e de organizações parceiras. A Associação tem o objetivo de promover iniciativas de acordo
com suas vertentes de atuação: Formação e Pesquisa, Biodiversidade e Mudanças
Climáticas, Arte e Cultura, Ação Social e Colaboração Institucional, contribuindo para o
desenvolvimento das diversas comunidades atendidas e do planeta.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 Declaração de Conformidade

As demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019 foram elaboradas e apresentadas
com observância das Normas Brasileiras de Contabilidade, as práticas contábeis adotadas
no Brasil aplicáveis à 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 2019.
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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.
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, títulos e valores
mobiliários. Essas aplicações financeiras, títulos e valores mobiliários estão
demonstradas ao custo, acrescidas 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.
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3. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
31/12/2019
Caixa e equivalentes de caixa:
Bancos conta movimento
Títulos e valores mobiliários:
Títulos de renda fixa - debêntures

Total

(i)

31/12/2018

570
570

2.963
2.963

2.415.318
2.415.318

1.474.482
1.474.482

2.415.888

1.477.445

(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

31/12/2019
Imobilizado
Maquinas e Equipamentos - Informática
Móveis e utensílios
(-) Depreciação acumulada

31/12/2018

24.582
4.116
(28.698)

24.582
4.116
(28.698)

-

-

O ativo imobilizado do Instituto Neoenergia é proveniente de doação do antigo Instituto Elektro.
A doação ocorreu em 2015 e os bens entraram no ativo totalmente depreciados, visto que não
possuíam valor econômico.
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5. CONTAS A PAGAR
O contas a pagar do Instituto Neoenergia é composto de obrigações referentes a termos de
parceria e cooperação com organizações da sociedade civil e contratos de prestação de serviços.

31/12/2019
Administrativo
Fortaleza da Barra Grande
Save Brasil
GIFE
Natal Solidário

31/12/2018

1.015
25.000
53.517

14.200
21.126
35.719
-

79.532

71.045

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
INSS retido a recolher

31/12/2018

47
218
101
73
1.018

1.394
8.779
3.951
2.144
507
-

1.457

16.775

7. RECEITAS DE DOAÇÕES
As receitas reconhecidas são provenientes de doações recebidas dos patronos, cujos
montantes estão apresentados a seguir:
31/12/2019
Doações Celpe
Doações Coelba
Doações Cosern
Doações EFEB
Doações Elektro Redes S.A.
Doações Itapebi
Doações NC Comercializadora
Doações Neoenergia S.A.
Doações Termope

31/12/2018

450.000
550.000
100.000
355.000
300.000
45.000
45.000
610.000
45.000

610.000
-

2.500.000

610.000
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8. RESULTADO FINANCEIRO
31/12/2019
Receita financeira:
Rendimento de aplicação financeira
Despesas financeira
Despesas bancárias
Multas
Variações cambiais

Resultado financeiro

31/12/2018

73.769
73.769

82.355
82.355

(93)
(9.882)
(56)
(10.031)

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

63.738

79.705

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
Formação e Pesquisa (1)
Biodiversidade e Mudanças Climáticas (2)
Arte e Cultura (3)
Ação Social (4)
Colaboração Institucional (5)
Gastos administrativos
Total

(6)

31/12/2019

31/12/2018

401.096
343.656
202.986
453.517

316.285
184.015
495.961
-

20.667

-

181.109

175.134

1.603.031

1.171.395

1) Formação e Pesquisa: Apoio à formação e pesquisa em geral, por meio do
desenvolvimento de programas de educação infantil, capacitação e formação de
professores, orientados a superar as desigualdades e promover oportunidades.
Contribuição direta com o ODS 4 - Educação de Qualidade, mais especificamente com
a meta 4.c, de, até 2030, substancialmente aumentar o contingente de professores
qualificados.

Balcão de Ideias e Práticas Educativas: Desenvolvido pelo Centro Integrado de Estudos e
Programas de Desenvolvimento Sustentável (CIEDS), o propósito do projeto é reduzir as
desigualdades educacionais de crianças e adolescentes. A iniciativa visa consolidar uma rede
de difusão de ideias e soluções inovadoras, por meio da sistematização de práticas pedagógicas
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que trabalhem as dez Competências Gerais da Base Nacional Comum Curricular - BNCC. Em
2019, o projeto executou o Ciclo Estruturante e apoiou os Planos Municipais de Educação de
cinco cidades: Caieiras (SP), Francisco Morato (SP), Itapebi (BA), Itaparica (BA) e São Francisco
do Conde (BA), totalizando 1181 professores e gestores educacionais impactados diretamente
com as atividades de capacitação, 89 oficinas de sensibilização e formação e 258 práticas
educacionais levantadas e cocriadas;

2) Biodiversidade e Mudanças Climáticas: Apoio à proteção do meio ambiente e à
melhora da biodiversidade para contribuir ativamente na luta contra as mudanças
climáticas. São desenvolvidos projetos de proteção da fauna terrestre, orientados à
conservação dos animais terrestres para evitar a extinção de certas espécies, e contribuir
tanto para a melhora da biodiversidade como à luta contra as mudanças climáticas.
Também são apoiados projetos de conservação e uso sustentável dos oceanos, dos
mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Contribuição direta
com os ODS 14- Vida Terrestre- e 15- Vida Submarina.

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. Entre 2015 e 2019, foram 45 censos realizados, 21 espécies de aves limícolas
impactadas, duas publicações científicas em revistas, mais de 15 eventos científicos com
participação e menção ao projeto e cerca de 7 mil pessoas envolvidas nas ações de
disseminação. A SAVE Brasil é membro da BirdLife International, uma aliança de organizações
de conservação presente em 110 países.

Coralizar: Desenvolvido pelo WWF-Brasil e iniciado em 2019, o projeto pretende gerar e
disseminar conhecimentos sobre restauração de corais à sociedade e atores relevantes da
sociedade brasileira, além de promover iniciativas inovadoras a serem usadas para escalonar
nacional e internacionalmente a agenda de restauração de corais, por meio da geração de
conhecimento, emprego e renda. A restauração e manutenção de corais é uma agenda prioritária
para a população brasileira e para a comunidade global, desde o enfrentamento às mudanças
climáticas até a manutenção da qualidade de vida das populações litorâneas. No primeiro ano
de projeto, será realizada uma expedição à reserva biológica Atol das Rocas (RN) para entender
seu potencial de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas nos recifes mais rasos, seguido
de experimentos inovadores de restauração de corais na costa brasileira. O projeto também
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pretende fomentar novos modelos de negócio, inovação, geração de renda e emprego por meio
de iniciativas de restauração de corais.

3) Arte e Cultura: Apoio à proteção e salvaguarda do patrimônio artístico e cultural. Por
meio do Programa de Iluminações, o Instituto Neoenergia realiza intervenções de
iluminação do patrimônio histórico e artístico de relevância, que fomentem o
desenvolvimento local e o turismo sustentável. Desde 2019, atua também, por meio do
Programa Transformando Energia em Cultura, na valorização da cultura local. Por meio
da cultura, o Instituto também busca a inclusão de crianças e jovens em situação de
vulnerabilidade social, além de pessoas com deficiência. Contribuição direta com o ODS
11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis.

Fortaleza da Barra Grande: Em 2019, O Instituto Neoenergia inaugurou a iluminação cultural
da Fortaleza da Barra Grande, em Guarujá (SP). O monumento é a única fortificação espanhola
no Brasil e integra a lista de concorrentes ao título de Patrimônio Histórico pela UNESCO. A
fortificação abriga o Museu Histórico, local muito visitado por estudantes da região. Além da
preservação do patrimônio artístico-cultural, o novo sistema elétrico prevê uma eficiência de 25%
em relação ao antigo projeto de iluminação. Os equipamentos instalados têm a previsão de durar
20 vezes mais que a iluminação convencional, o que reduz, significativamente, o custo com
manutenção no local. O projeto de revitalização foi conduzido em parceria com a Formarte e a
Prefeitura de Guarujá, por meio da Secretaria de Cultura.

Revitalização do Memorial Câmara Cascudo: O Instituto Neoenergia, por meio de seu
programa de Iluminações, iniciou a revitalização da iluminação da fachada do Memorial Câmara
Cascudo, localizado em Natal (RN), fomentando o desenvolvimento local e o turismo sustentável.

Transformando Energia em Cultura: O Instituto Neoenergia, com o apoio da Cosern,
distribuidora do Grupo Neoenergia, foi o responsável pela gestão do edital de projetos
socioculturais apoiados por meio da Lei Estadual Câmara Cascudo. Foram selecionadas 18
iniciativas, tendo como premissas projetos que promovam a cultura, o desenvolvimento
econômico e social de comunidades, cujo público alvo seja, preferencialmente, crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade.

4) Ação Social: Apoio ao desenvolvimento de iniciativas de impacto positivo,
potencializando e popularizando essa atuação, buscando inclusão e oportunidades para
pessoas e grupos vulneráveis. Contribuição direta com o ODS 1 - Erradicação da
pobreza.
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DroPS: O DroPS (Programa de Descoberta do Empreendedorismo Social), desenvolvido em
parceria com o Porto Social, tem como objetivo apresentar o ecossistema social para 50 ideias
e projetos de impacto e levar capacitação em áreas relevantes para maturação dos mesmos. Os
projetos aprovados para participar do DroPS atendem a todos os 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável, o que significa que o projeto potencializou o impacto causado em
todas as áreas de desenvolvimento social e ambiental listadas pela ONU.

Os encontros aconteceram mensalmente e contaram com uma metodologia exclusiva
desenvolvida em parceria com a Verda, uma escola de impacto positivo que foi incubada na
primeira turma do Porto Social. As capacitações foram divididas em duas turmas de 25
participantes cada e contaram com uma carga horária de quatro horas por turma, totalizando 96
horas de atividades.

Impactô: Desenvolvido em parceria com o Instituto Ekloos, o objetivo do programa é
potencializar iniciativas, projetos e negócios, para que possam se desenvolver, aperfeiçoar seus
processos de gestão e maximizar o seu impacto social, por meio de mentorias e cursos. O
público-alvo são Organizações da Sociedade Civil e Negócios de Impacto, selecionados por meio
de edital pelo Instituto Neoenergia em conjunto com o Instituto Ekloos, em Salvador. Em 2019,
foram três organizações da sociedade civil- Acopamec, Associação Clara Amizade e Cipó
Comunicação- e duas iniciativas de impacto – Bankman e Punk Hazard- aceleradas, totalizando
864 horas de mentoria e impactando diretamente 2.145 crianças, adolescentes e jovens
atendidos pelas instituições aceleradas. Indiretamente, o projeto teve mais de 10 mil
beneficiados.

Natal Solidário: Doação de cestas básicas, realizada, anualmente, em comunidades próximas
aos parques eólicos da Neoenergia, na Paraíba e no Rio Grande do Norte. Este foi o primeiro
ano em que o Instituto Neoenergia conduziu o projeto. No total, foram doadas 964 cestas básicas
para as comunidades dos municípios de São José do Sabugi, Santa Luzia e Junco do Seridó
(PB) e 79 cestas básicas e 156 caixas de bombons para as famílias e crianças do Assentamento
Zumbi, em Rio do Fogo (RN). Cerca de 1.043 famílias foram beneficiadas.

5) Colaboração Institucional: Colaboração com entidades sociais e públicas de
interesse institucional para o Instituto Neoenergia. Contribuição direta com o ODS 17 Parcerias e Meios de Implementação.

GIFE: O Instituto Neoenergia é associado ao GIFE, associação dos investidores sociais do Brasil,
sejam eles institutos, fundações ou empresas. O GIFE tem por objetivo a promoção do
investimento social privado, por meio da qualificação técnica, da atuação em rede, do
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fortalecimento político institucional e do apoio à atuação estratégica de institutos e fundações de
origem empresarial e de outras instituições privadas que o realizam de forma voluntária e
sistemática, voltada para o interesse público, contribuindo para o desenvolvimento sustentável.
6) Gastos administrativos: Referem-se principalmente às despesas necessárias para a
manutenção e divulgação dos projetos desenvolvidos pelo Instituto.

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

RENATA FERREIRA CHAGAS
DIRETORA- PRESIDENTE

MARCUS DE BARROS PINTO
DIRETOR

FRANCISCO DE ASSIS DINIZ CARVALHO JUNIOR
DIRETOR

LUIZ FLÁVIO XAVIER DE SÁ
DIRETOR

LUCIANA MAXIMINO MAIA
CONTADORA

MARIANA DE CARVALHO MEDEIROS
SECRETÁRIA DA DIRETORIA
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