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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

Aos Administradores e Conselheiros 

BAOBÁ - Fundo para Equidade Social  

São Paulo - SP 

Opinião 

Examinamos as demonstrações contábeis do BAOBÁ - Fundo para Equidade Social, que compreendem o balanço patrimonial em 

31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o 

exercício findo naquela 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 da BAOBÁ - Fundo para Equidade Social em 31 de dezembro de 2020, 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 emitidas pelo Comitê 

de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e ITG 2002. 

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 à Organização 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. 

Outros assuntos-Demonstrações contábeis do exercício anterior examinadas por outros auditores independentes 

O exame das demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, foi conduzido sob a responsabilidade 

de outros auditores independentes, que emitiu relatório de auditoria com data de 26 de junho de 2020.  

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 emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e ITG 2002 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 BAOBÁ - Fundo para 

Equidade 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 BAOBÁ - 

Fundo para Equidade 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. Além disso: 
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 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. 

 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. 

 Obtivemos 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 BAOBÁ - Fundo para 

Equidade Social. 

 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas 

pela administração. 

Rio de Janeiro, 23 de julho de 2021. 

Vinicius dos Santos Batista 

Diretor Executivo - CRC RJ 091.540/O-2 

SEIER Auditoria Independente Ltda. 

CRC 005.204/O-2 
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1. CONTEXTO OPERACIONAL 

O BAOBÁ - FUNDO PARA EQUIDADE SOCIAL, pessoa jurídica de direito privado, é uma organização da sociedade civil de 

interesse público – OSCIP, sem fins econômicos, lucrativos, político-partidários ou religiosos, com sede e foro na cidade de São 

Paulo – SP, na rua Marquês de Itu, 95 – conjunto 11, Vila Buarque, tendo como finalidades, em conformidade com o artigo 3º do seu 

estatuto social reformado, promover os direitos humanos por meio de ações voltadas à promoção da equidade racial no Brasil. 

As demonstrações contábeis foram aprovadas pela diretoria da Organização em 23 de julho de 2021. 

2. APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS. 

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil e 

emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Técnicos (CPC) e ITG 2002 e aprovado Conselho Federal de Contabilidade. Elas foram 

preparadas considerando o custo histórico com base no valor  

A preparação das demonstrações contábeis 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 contábeis. Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua 

efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas. 

2.1. DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 

A apresentação da demonstração do valor adicionado – DVA é requerida pela legislação societária brasileira e pelas práticas 

contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a Companhias Abertas. Para fins de IFRS são apresentadas como informação adicional, sem 

prejuízo do conjunto das demonstrações contábeis. 

2.2.  MOEDA FUNCIONAL 

A moeda funcional da BAOBÁ - FUNDO PARA EQUIDADE SOCIAL é o real. 

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS. 

a. Caixa e equivalentes de caixa 

Na rubrica de caixa e equivalentes de caixa estão registrados os saldos de fundo de caixa, 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. 

b. Imobilizado 

Reconhecimento e mensuração 

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, 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. 

c. Contas a pagar fornecedores 

São obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas 

como passivos circulantes se o pagamento for devido até o final do exercício subsequente (ou no ciclo operacional normal dos 

negócios, ainda que mais longos). Caso contrário, e quando aplicável essas obrigações são apresentadas como passivo não circulante. 
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Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método 

de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente. 

d. Provisões  

As provisões são reconhecidas quando: (a) tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos já ocorridos; 

(b) é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar uma obrigação; (c) o valor puder ser estimado com 

segurança. 

Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidar é determinada levando em consideração a classe de 

obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo com a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item 

individual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena. 

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, usando uma taxa 

antes dos efeitos tributários, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor em dinheiro no tempo e dos riscos específicos da 

obrigação. O aumento da obrigação quando em atraso é reconhecida em resultado como despesa financeira. 

4. ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS CRÍTICOS. 

As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e se baseiam na experiência histórica e em outros fatores, 

incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. 

As estimativas e premissas que apresentam probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos 

para o próximo exercício estão descritas abaixo: 

(a) Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 

A Organização não registrou provisões, as quais envolvem considerável julgamento por parte da Administração para riscos 

trabalhistas como resultado de acontecimentos do passado, é provável uma saída de recursos envolvendo benefícios econômicos 

para liquidar a obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita do montante dessa obrigação. 

A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências 

disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como avaliação dos assessores 

jurídicos externos. 

5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

Em 31 de dezembro as disponibilidades do BAOBÁ – FUNDO PARA EQUIDADE SOCIAL, estão constituídas por recursos em 

moeda nacional, depositadas junto às instituições financeiras operantes no país. 

Descrição 31.12.2020  31.12.2019 
   
Fundo de Caixa - 2.000,00
Banco conta movimento – Recursos Livres  
. Banco Itaú | C.C. 02546-6 – Fundo de Reserva 11.185,59 198.228,28
Aplicação Financeira de Liquidez imediata – Recursos Livres  
. Banco Itaú | C.C. 02546-6 – Fundo de Reserva 703.005,04 1.334.590,24

 
714.190,63

 
1.534.818,52

A conta bancária, é destinada ao recebimento de recursos e liquidação das despesas correntes do BAOBÁ – FUNDO PARA 

EQUIDADE SOCIAL, não havendo restrições, bem como bloqueios judiciais para suas movimentações. 

As aplicações financeiras de liquidez imediata são de alta liquidez e 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 a aplicações em 

CDB remunerados a taxa pós-fixada equivalente a um percentual do CDI, conforme valor da aplicação. 
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6. RECURSOS VINCULADOS A PROJETOS 

Descrição 31.12.2020  31.12.2019 
   
Banco conta movimento (nota 6.1) 123.681,05 1.057.224,53
Aplicação Financeira de Liquidez imediata (Nota 6.2) 18.626.690,30 11.374.499,36
 18.750.371,35 12.431.723,89
 
6.1. BANCOS CONTA MOVIMENTO 

Descrição 31.12.2020  31.12.2019 
   
Banco Itaú | C.C. 12452-5 | PADLFN Ibirapitanga 4.259,89 3.115,10
Banco Itaú | C.C. 02145-7 | Projeto Negras Potências | Instituto Coca-Cola   - 6,82
Banco Itaú | C.C. 02145-7 | Projeto Recuperação Econômica  43,03 -
Banco Itaú | C.C. 07444-9 | OAK – A cidade que queremos  57,01 38,39
Caixa Econômica Federal | C.C. 4710-3 | Fundo Socioambiental Caixa  - 23.891,10
Banco Itaú | C.C. 11877-4 | Porticus  178,35 16.237,98
Banco Itaú | C.C. 05260-1 | PADLFN Fundação Ford  270,30 13.238,25
Banco Itaú | C.C. 07439-9 | PADLFN Open Society  695,50 274,50
Banco Itaú | C.C.11778-4 | Instituto C&A  - 122,10
Banco Itaú | C.C.84711-6 | Fundação Lemann  0,90 3,65
Banco Itaú | C.C. 84740-5 | Provisões Trabalhistas  0,06 28.314,10
Banco Itaú | C.C.84710-8 | PADLFN Kellogg  4.356,55 3.028,61
Banco Itaú | C.C. 84741-3 | Projeto Já É- Juventude e Equidade Racial  98.016,03 968.953,93
Banco Itaú | C.C. 84921-1 | Projeto Primeira Infância  15.600,00 -
Banco Itaú | C.C.84920-3 | Projeto Éditodos  203,43 -

123.681,05 1.057.224,53
 
6.2. APLICAÇÃO DE FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA 

Descrição 31.12.2020  31.12.2019 
   
Banco Itaú | C.C.12452-5 | PADLFN Ibirapitanga 1.929.113,51 2.761.006,29
Banco Itaú | C.C.02145-7 | Projeto Negras Potências | Instituto Coca-Cola - 40.752,29
Banco Itaú | C.C.07444-9 | OAK – A cidade que queremos 152.907,45 145.434,95
Banco Itaú | C.C.00852-0 | Consolidando capacidades 162.561,49 427.863,52
Banco Itaú | C.C.11877-4 | Porticus 124.527,41 299.093,51
Banco Itaú | C.C.05260-1 | Fundação Ford 1.486.780,29 144.210,31
Banco Itaú | C.C.07439-9 | PADLFN Open Society 45.782,69 899.343,07
Banco Itaú | C.C.11778-4 | Instituto C&A - 51.288,70
Banco Itaú | C.C.84711-6 | Fundação Lemann 511.557,37 193.424,20
Banco Itaú | C.C. 84740-5 | Provisões Trabalhistas 131.638,27 68.931,17
Banco Itaú | C.C.84710-8 | PADLFN Kellogg 9.958.647,22 6.343.151,35
Banco Itaú | C.C.84741-3 | Projeto Já É- Juventude e Equidade Racial 1.510.913,90 -
Banco Itaú | C.C.84921-1 | Projeto Primeira Infância 432.689,87 -
Banco Itaú | C.C.84920-3 | Projeto Éditodos 393.974,25 -
Banco Itaú | C.C.02145-7 | Projeto Recuperação Econômica 1.785.596,58 -

 
18.626.690,30

 
11.374.499,36

 
7. FUNDO ENDOWMENT 
Tem a finalidade de permitir a consecução dos objetivos sociais do Baobá, nos termos do art. 3º do Estatuto, por meio da: (I) 

disponibilidade de recursos, no longo prazo, para financiar as ações e projetos do Baobá ou de terceiros, nos termos de seu Estatuto; 

(II) representação do legado concreto de seus doadores para a causa da equidade racial no Brasil; (III) promoção do equilíbrio 

financeiro sustentável entre a utilização e a preservação do patrimônio do Baobá, através de sua gestão financeira e suas regras de 

resgate em valores reais, permitindo a geração de resgates regulares e previsíveis, no longo prazo, vinculados e destinados à 

promoção da causa da equidade racial no Brasil. Em 31 de dezembro de 2020 o BAOBÁ – FUNDO PARA EQUIDADE SOCIAL 

possuía o montante R$ 44.345.327,61 custodiado no Banco Itaú através dos investimentos no FUNDO TRUST DI E FUNDO TOP DI 

FIC. 
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8. IMOBILIZADO 

Descrição 31.12.2019  Adição   Baixa   31.12.2020 
   
Móveis e utensílios 26.330,53 - - 26.330,53
Máquinas e equipamentos 600,00 - - 600,00
Equipamentos de informática 87.900,71 - - 87.900,71
Custo de Aquisição 114.831,24 - - 114.831,24
 
(-) Móveis e utensílios (6.835,53) (2.633,05) - (9.468,58)
(-) Máquinas e equipamentos (510,00) (60,00) - (570,00)
(-) Equipamentos de informática (46.025,85) (17.580,14) - (63.605,99)
(-) Depreciação Acumulada (53.371,38) (20.273,19) - (73.644,57)

61.459,86 (20.273,19) - 41.186,67

9. INTANGÍVEL 

Descrição 31.12.2019  Adição   Baixa   31.12.2020 
   
Software de Máquinas e Equipamentos 10.196,05 - - 10.196,05
Licença de uso de software 9.326,14 - - 9.326,14
Custo de aquisição 19.522,19 - - 19.522,19
 
(-) Software de Máquinas e Equipamentos (1.210,80) (2.039,21) - (3.250,01)
(-) Licença de uso de software (9.326,14) - - (9.326,14)
(-) Amortização acumulada (10.536,94) (2.039,21) - (12.576,15)

8.985,25 (2.039,21) - 6.946,04

 

10. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS A RECOLHER. 

Descrição 31.12.2020  31.12.2019 
   
PIS sobre folha de pagamento 135,45 
INSS a recolher (i) 3.131,90 -
FGTS a recolher (i) 1.083,52 -
IRRF a recolher sobre folha de pagamento (i) 2.827,26 -
 7.178,13 -

(i) Refere-se a obrigações trabalhistas de competência dezembro de 2020, cuja as liquidações ocorrerão em janeiro de 2021 na sua 

totalidade. 

11. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER. 

Descrição 31.12.2020  31.12.2019 
   
COFINS | PIS | CSLL a recolher 260,40 -
IRRF a recolher  84,00 -

 
344,40

 
-

(i) Refere-se a obrigações retidas de prestadores de serviços em dezembro de 2020, cuja as liquidações ocorrerão em janeiro de 

2021 na sua totalidade. 
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12. PROJETOS A EXECUTAR 

Descrição 31.12.2020  31.12.2019 
   
Institucional | Kellogg Foundation - 152.799,98
Pequenos Projetos | Fundação Ford - (60.753,91)
FOPIR | Fundação Ford - (6.200,11)
Pequenos Projetos | Fundação Tides - (25.426,18)
2° Ed. Negras Potências | Instituto Coca-Cola  - 76.214,07
Gestão Escolar para Equidade- Juventude Negra | Unibanco  - (101.471,73)
AMMCQ do Estado do Pará | Johnson & Johnson  - (3.448,93)
CCA Fronteiras | Fundação Ford  162.561,49 394.809,30
Cidade que Queremos- OAK Foundation  152.964,46 128.118,71
Jovens e Mulheres Negras – Refletindo e atuando sobre saúde, direitos e saberes 
| Fundo Socioambiental Casa 

 
- (20.407,44)

Fundo Reserva | Baobá - Fundo para Equidade Racial  714.190,63 32.092,91
Desenvolvimento Institucional | Porticus  124.705,76 306.902,19
PADLFN | MF Ibirapitanga  1.933.373,40 2.598.022,27
PADLFN | Fundacao Ford  1.487.050,59 200.124,42
PADLFN | MF Open Society  46.478,19 869.315,16
Desenvolvimento Institucional | Instituto C&A  - 49.987,77
Wellspring  511.558,27 -
Fundacao Lemann  - 2.123.000,00
PADLFN | Kellogg Foundation  9.963.003,77 7.378.710,44
Já é | Citibank  1.051.828,09 972.650,00
AFROLAB  557.100,94 -
EDITODOS  432.893,30 -
1ª INFANCIA  409.574,25 -
Recuperação Econômica  1.785.639,61 -
Outros  131.638,33 82.936,14

 
19.464.561,98 15.147.975,06

 

PROJETOS PADLFN IBIRAPITANGA | PADLFN FUNDAÇÃO FORD |  PADLFN OPEN SOCIETY | PADLFN 

KELLOGG: O Programa de Aceleração do Desenvolvimento de Liderança Femininas Negras: Marielle Franco, surge para 

impulsionar o desenvolvimento de mulheres negras líderes e, ao mesmo tempo, homenagear a trajetória e a vida de Marielle Franco, 

brutalmente assassinada aos 14 dias de março de 2018.  

O Programa é resultado da parceria estabelecida entre Fundação Kellogg, Fundação Ford, Instituto Ibirapitanga, Open Society 

Foundations e o Fundo Baobá. Com vigência de 2019 a 2024, tem como principal objetivo ampliar e consolidar a representatividade 

de mulheres negras em posições de poder e influência, por meio do investimento em organizações/grupos/coletivos de mulheres 

negras e na formação política e técnica de lideranças femininas negras. 

PROJETO NEGRAS POTÊNCIAS | INSTITUTO COCA - COLA: A Benfeitoria junto com o Fundo Baobá e com o apoio do 

Instituto Coca-Cola, realizou o projeto Negras Potências, que tem como objetivo principal financiar e viabilizar iniciativas que atuem 

no âmbito da redução da desigualdade em relação às meninas e mulheres negras no país. 

PROJETO RECUPERAÇÃO ECONÔMICA: Projeto desenvolvido pelo Fundo Baobá, financiado pela Coca-Cola Foundation, 

Instituto Coca-Cola, Banco Votorantim e Instituto Votorantim para fomentar o empreendedorismo negro, contribuindo para o 

desenvolvimento e ampliação das capacidades das pessoas que lideram os negócios e dos negócios, em si, é uma das prioridades do 

Fundo Baobá, compreendendo que estes investimentos também são instrumentos necessários para que o pleno potencial da 

população negra que atua neste ecossistema seja alcançado e para que se construa uma sociedade justa. 

OAK – A CIDADE QUE QUEREMOS: O programa é uma iniciativa do Baobá - Fundo para Equidade Racial e da Fundação OAK 

e tem como objetivo fomentar e desenvolver, através do apoio a 10 organizações da sociedade civil, projetos que promovam o direito 

a cidades mais justas e inclusivas para todas e todos, combatendo às desigualdades as quais a população negra está submetida.   

PORTICUS: Desenvolvimento Institucional do Baobá para cobertura de despesas com Captação de Recursos. 
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INSTITUTO C&A: Desenvolvimento Institucional do Baobá para cobertura de despesas com comunicação. 

FUNDAÇÃO LEMANN: Desenvolvimento Institucional do Baobá para cobertura de despesas operacionais. 

PROVISÕES TRABALHISTAS: Reserva financeira da organização para evitar que rescisões/passivos trabalhistas impactem no 

orçamento e no fluxo de caixa. 

PROJETO JÁ É- JUVENTUDE E EQUIDADE RACIAL: O Programa “Já é”: Educação e Equidade Racial é uma iniciativa do 

Fundo Baobá em parceria com a Fundação Citibank e Demarest Advogados. O Programa é dirigido a jovens de 17 a 25 anos que já 

tenham concluído ou estejam cursando o 3º ano do ensino médio em escolas públicas e que residam no município de São Paulo e 

região metropolitana. Os jovens receberão bolsa de estudos em um cursinho preparatório para o vestibular, terão as despesas de 

transporte e alimentação custeadas, participarão de atividades voltadas para o enfrentamento dos efeitos psicossociais do racismo e 

outras que contribuam para a ampliação de suas habilidades socioemocionais e vocacionais, incluindo programa de mentoria. 

PROJETO PRIMEIRA INFÂNCIA: Programa desenvolvido pelo Fundo Baobá em parceria com Fundação Maria Cecilia Souto 

Vidigal e Imaginable Futures para selecionar projetos apresentados por pessoas físicas que atuam nas áreas de saúde, educação e 

assistência social com experiência previa comprovada envolvendo ações voltadas aos adultos responsáveis por cuidar, estimular, 

interagir, impor limites, fortalecer a autonomia e preparar a criança de 0 a 6 anos para os desafios e oportunidades da vida presente 

e adulta.  O edital é uma das ações que integram a estratégia de apoio emergencial do Fundo Baobá. A estratégia tem 4 dimensões 

chave: PREVENÇÃO E INTERVENÇÃO NA CADEIA DE TRANSMISSÃO; COMUNICAÇÃO DE RISCO; RESILIÊNCIA; 

RECUPERAÇÃO e foi elaborado com base em evidencias tais como aquelas compiladas no estudo Impactos Primários e Secundários 

da Covid-19 em Crianças e Adolescentes (UNICEF, 2020), que revela que famílias com crianças e adolescentes até 18 anos foram as 

mais impactadas pela pandemia no Brasil. Realizado pelo Ibope, o estudo, mostra que esses grupos foram os que tiveram maior 

perda de emprego e, consequentemente, maior perda de rendimentos, exposição à fome e à violência. 

PROJETO ÉDITODOS: O grupo Éditodos é uma coalizão sem corpo jurídico, constituído por 6 organizações que se juntaram para 

dar suporte financeiro a empreendedores impactados pela crise econômica decorrente da pandemia Covid-19. O Fundo Baobá figura 

neste projeto como fiscal sponsor, sendo responsável por recepcionar os valores dos investidores e realizar as transações financeiras 

que envolve: pagamentos, apuração de impostos e formalização de contratos, quando necessário.  

FUNDO RESERVA: Esta é uma reserva financeira constituída pela somatória das taxas administrativas dos projetos (quando há) e 

também abriga as doações recebidas para o desenvolvimento institucional da organização. Em 2020, no contexto na Covid 19, as 

parcelas advindas do resgate do fundo patrimonial, foram alocadas na conta do fundo reserva para realizar o Programa Baobá 

Emergencial, que conduziu editais emergências de doações  à organizações sem fins lucrativos ou pessoas físicas negras para a 

realização de ações humanitárias e comunitárias, de prevenção e disseminação de informações para o enfrentamento da pandemia 

de Coronavírus, com foco de investimento em nas periferias das grandes cidades, favelas, áreas remotas e outros territórios de 

vulnerabilidade socioeconômica. 

13. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS. 

A Administração do BAOBÁ – FUNDO PARA EQUIDADE SOCIAL, de acordo com a Deliberação CVM no 489/05, adota 

procedimento de classificar as causas impetradas contra a Organização em função do risco de perda, baseada na opinião de seus 

consultores jurídicos, da seguinte forma: 

 Para as 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 2020 o BAOBÁ – FUNDO PARA EQUIDADE SOCIAL possui processo referente ao mandato de 

segurança para não incidência de ITCMD sobre doações do exterior. 
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14. PATRIMÔNIO SOCIAL. 

14.1. SUPERAVIT | DÉFICIT ACUMULADOS  

O Patrimônio Social é constituído pelo superávit e déficits ocorridos nas atividades operacionais do BAOBÁ – FUNDO PARA 

EQUIDADE SOCIAL, apurado ao término de cada exercício social. 

14.2. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a Administração da Organização realizou reorganização administrativa e 

operacional buscando otimizar os processos contábeis e administrativos. Em decorrência dessa reorganização foi necessário a 

realização de ajustes contábeis devido ao encerramento de alguns projetos que estavam pendentes do exercício findo em 31 de 

dezembro de 2019. 

15. IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS - IRPJ E CSLL. 

O BAOBÁ – FUNDO PARA EQUIDADE SOCIAL por sua finalidade e objetivos e por atender aos requisitos da legislação em 

vigor, usufrui imunidade do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre 

os eventuais superávits dos exercícios, conforme determina o arto 150 da Constituição Federal.  

Em consonância com as divulgações requeridas pela NBC ITG – 2002 – “Entidades sem Finalidade de Lucros” caso a Organização 

não fosse isenta os valores para recolhimento seriam os descritos a seguir: 

Descrição 31.12.2020  31.12.2019 
   
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (*) - 339.243,64
Contribuição Social sobre Lucro Líquido (*)  - 130.767,71
 - 470.011,34

(*) Em 31 de dezembro de 2020 não foi apurado Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre Lucro Líquido em decorrência da Organização 

apresentar Déficit. 

16. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA - COFINS 

O BAOBÁ – FUNDO PARA EQUIDADE SOCIAL por sua finalidade e objetivos e por atender aos requisitos da legislação em 

vigor, usufrui isenção de PIS e COFINS sobre faturamento, conforme arto 46 do Decreto no 4.524/2002. A Organização recolher 

somente o PIS/PASEP-Programa de Integração Social e de Formação do Servidor Público no percentual de 1% da folha de 

pagamento. 

Em consonância com as divulgações requeridas pela NBC ITG – 2002 – “Entidades sem Finalidade de Lucros” caso a Organização 

não fosse isenta os valores para recolhimento seriam os descritos a seguir: 

Descrição 31.12.2020  31.12.2019 
   
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social  254.032,67 139.159,46

 
254.032,67 139.159,46

17. GESTÃO DE RISCOS.  

O principal fator de risco a que a Organização está exposta é o seguinte:  

(a) Gestão de capital  

O BAOBÁ – FUNDO PARA EQUIDADE SOCIAL administra seu capital para assegurar a continuidade de suas atividades 

normais, ao mesmo tempo em que busca maximizar o retorno de suas operações, por meio da otimização da utilização de 

instrumentos de dívida e patrimônio social.  
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Os índices de endividamento em 31 de dezembro são os seguintes: 

Descrição 31.12.2020  31.12.2019 
   
Dívida (*) (63.817.412,12) (45.983.578,69)
Caixa e equivalentes de caixa (nota 5) 714.190,63 1.534.818,52 
Recursos vinculados a projetos (nota 6) 18.750.371,35 12.431.723,89
Fundo Endowment (nota 7) 44.345.327,61 35.476.869,12
 (7.522,153) 3.459.832,84
Patrimônio Social (nota explicativa 14) 43.789,87 3.536.061,96
Total do endividamento - - 

(*) A dívida é definida pelo somatório do passivo circulante e o passivo não circulante 

18. SEGUROS 

O BAOBÁ – FUNDO PARA EQUIDADE SOCIAL adota a política de manter a cobertura de seguros para bens do ativo 

imobilizado e contra incêndios. 

As premissas de riscos adotadas não fazem parte do escopo de uma auditoria das demonstrações contábeis, consequentemente, não 

foram examinados pelos nossos auditores independentes. 

A principal informação sobre a cobertura do seguro vigente em 31 de dezembro de 2020 pode ser assim demonstrada: 

     
     

TOKIO Marine Seguradora 
 R Marques De Itu, 95 - Conjunto 11 - Vl 

Buarque 
 

14.12.2020 a 14.12.2021 
   

Incêndio, raio, explosão, implosão e fumaça  R$200.000,00 
Danos elétricos  R$60.000,00 
Despesas de aluguel  R$10.000,00 
Responsabilidade civil  R$40.000,00 
Roubo e furto  R$20.000,00 
 

19. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

a) Valorização dos instrumentos financeiros 

Os principais instrumentos financeiros do ativo em 31 de dezembro de 2020 são: 

 Caixa e equivalentes de caixa: Os saldos em conta corrente e aplicações financeiras de curto prazo têm seus valores justos 

corresponde aos saldos contábeis;  

 Títulos e valores mobiliários: os saldos em aplicações financeiras de liquidez imediata, que têm seus valores justos 

correspondem aos saldos contábeis. 

b) Operações com instrumentos derivativos 

O BAOBÁ – FUNDO PARA EQUIDADE SOCIAL não efetuou operações em caráter especulativo, seja em derivativos, ou em 

quaisquer outros ativos de risco. Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 não existiam saldos ativos ou passivos protegidos por 

instrumentos derivativos. 

 

 

 

 

 



BAOBÁ - FUNDO PARA EQUIDADE SOCIAL 
Notas explicativas às Demonstrações Contábeis em  

31 de dezembro de 2020 e 2019 
 

 

20. DECLARAÇÕES E CERTIFICAÇÕES 

Descrição  Órgão Expedidor  Validade 
    
Declaração de Reconhecimento de Isenção do Imposto sobre Transmissão 
“Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos 

 Coordenadoria da Administração 
Tributária  15.05.2022 

Declaração de Reconhecimento como Promotora de Direitos Humanos  Secretaria da Justiça e Cidadania  24.04.2022 
Certificação de Equivalência uma empresa norte-americana caridade 
pública 
Lei 501-C3 

 

NGO SOURCE  31.12.2020 
 

21. TRABALHO VOLUNTÁRIO 

A Organização seguindo as orientações do item 19 da Resolução CFC n° 1.409/2012, que aprova a ITG 2002 – Entidade Sem 

Finalidade de Lucro, alterada em 2015 pela DOU 02/09/2015, reconheceu em suas demonstrações contábeis o trabalho voluntário, 

de membros integrantes dos órgãos da administração, no exercício de suas funções, pelo valor justo da prestação do serviço como se 

tivesse ocorrido o desembolso financeiro.  

22. QUOCIENTES PATRIMONIAIS 

Descrição  Em reais  31.12.2020  31.12.2019 
       
LIQUIDEZ CORRENTE       
Ativo circulante  19.467.741,67  1,00  0,92 
Passivo circulante  19.472.084,51     
       
LIQUIDEZ GERAL       
Ativo circulante + realizável a longo prazo  63.813.069,28  1,00  1,08 
Passivo circulante + exigível a longo prazo  63.817.412,12     

 
23. CORONAVIRUS. 

MEDIDAS OPERACIONAIS 
A Administração da Organização, seguindo às recomendações da Organização Mundial de Saúde - OMS e do Ministério da Saúde e 
ciente do seu papel social tomou as seguintes providências para preservar a saúde de seus colaboradores e apoiar na prevenção ao 
contágio em suas áreas operacionais e administrativas:  (a) trabalho em home office, para todas as atividades que podem ser 
realizadas de forma remota; (b) alteração temporária dos turnos de trabalho nas operações presenciais visando reduzir o número de 
profissionais circulando – setor administrativo e (c) higienização  dos  locais  de  trabalho. 

MEDIDAS GOVERNAMENTAIS 
O Governo Federal implementou algumas medidas para fazer frente aos efeitos econômicos impostos pela pandemia: (i) PIS e 
COFINS  e INSS-Contribuição  Patronal  -  os valores devidos de  março  a  maio  de  2020  foram  prorrogados para recolhimento 
em agosto, outubro e novembro de 2020, respectivamente; (ii) FGTS - o recolhimento de março a maio foi prorrogado para 
pagamento em seis parcelas iguais de julho a dezembro de 2020; (iii) Sistema S - redução de 50%  da  alíquota  para  as  
competências  de  abril  a  junho  de  2020. 

AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS PELA ADMINISTRAÇÃO 
Mesmo com o início da vacinação, o cenário de incertezas quanto à erradicação da pandemia no curto prazo e consequentemente a 
retomada normal das atividades e seu impacto negativo na economia do país, a Administração avaliou os efeitos subsequentes ao 
encerramento do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, inclusive nas suas projeções de resultado e geração de caixa, aplicando 
a sua melhor estimativa, e concluiu que não há necessidade de contabilização de provisões para perdas de ativos não financeiros e 
não há efeitos materiais adversos nas suas operações que coloquem em dúvida a sua continuidade operacional. 
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21. EVENTOS SUBSEQUENTES 
Em junho de 2021 o processo referente a não incidência de ITCMD sobre doações do exterior, foi julgado procedente para o BAOBÁ 

– FUNDO PARA EQUIDADE SOCIAL, gerando uma nova jurisprudência para o setor social em função da decisão do Supremo 

Tribunal de Justiça - STJ. 

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020. 
 
 

Selma da Costa Moreira 
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